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 التقويم بشكل تتميز بيداغوجية طريقة أية بأن نجد حيث: التقويم أشكال.1

 نموذج وفق التقويم أن حيث ، الحقا ذالك نلمس أن ويمكننا(نختاره الذي

 . الكفايات بيداغوجيا في نفسه ليس األهداف بيداغوجيا

عمل على قياس مستوى تحصيل متنوعة توسيلة من وسائل التقويم ال:ختباراإل.2

و الكشف .ومة لهوالتعرف على مدى تحقيق المنهج الدراسي لالهذاف المرس الطالب

 .الضعف في ذلكعن مواطن القوة و

مختلفة مطابقة للبرامج  هو مجموعة من االختبارات مي مواد :متحاناإل.3

 .الرسمية المقررة تنظمه الوزارة و يتوج بشهادة كالبكالوريا

رغبة أحد الطرفين في االتصال باآلخر بوسائل عدة واآلخر قد  :االتصال.4

 .يستجيب ويتفاعل وقد ال يستجيب

 لخارجية وتفسير العقل لها تمهيداهو عملية استقبال المثيرات ا ꞉اإلداك.5

  .لترجمتها إلى معاني ومفاهيم ُتساعد في اختيار رد الفعل أو السلوك الُمناسب

 بناء في منفصلة سابقة تعلمات عدة توظيف على تعلمالم قدرة وهو:اإلدماج.6

 التقاطعات نتيجة الجديد التعلم هذا يتم ما وغالبا معنى، وذي متكامل جديد

 .الدراسية والوحدات المواد مختلف بين تحدث آلتي

االستبصار هو لحظة اإلدراك المتدبر التحليلي الذي يصل  :ستبصاراإل.7

اآلليات  من وهو. هم مختلف أبعاد الجشطلتبالمتعلم إلى اكتساب الفهم،أي ف

            التعلم أو االدراك بعملية كبيرة عالقة لها التي الذهنية

االداء او االنجاز ركنا  اساسيا لوجود الكفاية  :نجاز واإلأ داءاأل.8

به انجاز مهام في شكل يعتبر انشطة او سلوكات محددة و قابلة  ويقصد,

ومن امثلة ذلك االنشطة التي . من الدقة و الوضوح للمالحظة و على مستوى عال

 .تقترح لحل وضعية مشكلة

قدرة كامنة لدى بعض األشخاص أو طريقة في التفكير  :اإلبداع أو االبتكار.9

تتسم بالحداثة فينتج عنها سمات عديدة كالمرونة في التفكير والطالقة واألصالة 

يته فالمعلم الذي يشجـــع على ويمكن رعاية اإلبـــداع وتنم.في إنتاج األفكار

االكتشاف واالستقصاء يوفر الفرص للتفكير المتشعب ويحرص على األصالة في نتاجات 

 .المتعلمين هو معلم يرعى اإلبداع 

او مدى قدرته على اكتساب ,و هو مدى قابلية الفرد للتعلم :ستعداداال.11

  .ة له الظروف المناسبةأسلوك او مهارة معينة اذا ما تهي

 أ
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مجموعة من معايير السلوك الرسمية التي يعتمدها  :خالقيات المهنةأ.11

األساتذة  مرجعا يرشد سلوكهم أثناء أدائهم لوظائفهم وتستخدمها اإلدارة و 

 .المجتمع للحكم على التزامهم المهني

 قبل من اتخاذها ينبغي التي الضرورية، واألعمال الخطوات :الصف إدارة.12

 .كالت سلوكية وداعمة لتعلم المتعلمينوالتي تمنع ظهور مش المعلم

المدرسة وذلك  تعتبر اإلدارة الطالبية جماعة فعالة في:اإلدارة الطالبية.13

المشاركة  ألنها تتسم بالعمل والحيوية حيث تقوم الجماعة بمهام كثيرة من خالل

 في األمور اإلدارية بالمدرسة والتعاون مع اإلدارة المدرسية في أعمال

ا أيضا نشاط الندوات والمحاضرات الخاصة بالنظافة والمعسكرات وله....مختلفة

وأيضا عدة أنشطة منها نشاط الحاسب اآللي المتمثل في موقع ..واألنشطة الطالبية

ولها جهد كبير في تنظيم طابور الصباح والمناوبة ...االنترنت المدرسة في شبكة

نظم سير العملية  اإلذاعة المدرسية واإلشراف على اليومية و المشاركة في

متطور من أجل خلق جيل واعي من الطالب في  التعليمية من اجل الرقى بمستوى

 .المجتمع

آلية فعالة وعملية في تنشيط الحياة المدرسية،  :األندية التربوية.14

هي أماكن يجتمع فيها المهتمون و وذلك بتنظيم من المؤسسة التعليمية، 

طات سواء ثقافية أو فكرية أو فنية وذلك لممارسة مجموعة من النشا( التالميذ)

الستثمار الوقت الفارغ بطريقة فعالة وبالتالي مساهمة في تطوير المنخرطين في 

 .هذه األندية

جتماعية هو طريقة معالجة المشكالت التربوية و اإل :أساليب التعلم.15

عتماد على الخبرات التي تتوافر في مخزون الفرد المعرفي و البيئة إب

سلوب المستخدم من طرف المتعلم في كما يتضمن األ,ية المؤثرة في المتعلمالخارج

 .ي مشكلة تواجهه خالل المواقف التعليميةأحل 

داءالمفضلة لدى الفرد لتنظيم ما يراه شكال األأ :المعرفية األ ساليب.16

ستحضار إسلوبه في أ وسلوبه في تنظيم خبراته في الذاكرة أك,و ما يدركه

دراك و التذكر ساليب اإلأختالفات الفردية في نها اإلإ ...كرتهماهومخزون في ذا

    . و التخيل و التفكير

النظر إلي المستقبل القريب بعيون الواقع الذي نقف  :اإلستراتيجية.17

 .عليه ونسعى لالنطالق منه

هو النشاط ألتعلمي الذي يقوم به  :إستراتيجية التعلم الذاتي.18

 استعداداته و إمكاناته و قدراتهبهدف تنمية  المتعلم مدفوعا برغبته الذاتية

 .مستجيبا لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية شخصيته و تكاملها

دريسي يتم فية طرح موضوع ما من هو اسلوب ت :المناقشة إستراتيجية.19

قبل المدرس وتتم مناقشتة بشكل تشاركي مع المشاركين و الوصول الى استنتاجات 

 .عو مقترحات تغني الموضو
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هو اسلوب تدريبي يقوم فية المتدربون :لعب االدوار إستراتيجية.21

اعطاء المتدربين الخلفية و  افتراضي او حقيقي أمام الحضور و يتم بأداء وضع

بعض االفكار حول كيفية تنظيم ادوارهم و لكن ليس هناك حوارا او نصا محددا بل 

 .يتم توليد ذلك اثناء لعب االدوار

يقصد به مجموعة العمليات التي يقوم بها :مشكالتحل ال إستراتيجية.21

ستخدما المعلومات و المعارف التي إكتسبها في التغلب على موقف بشكل الفرد م

  .و الوصول إلى حل له,لوف له في السيطرة عليه وغير مأ,جديد

هي أشكال وصور يتم من خاللها عملية التعلم فهناك  :التعلم أنماط.22

قصود ولفظي وجمعي تقليدي وجمعي تفاعلي وفردي وهناك تعلم عرضي وهناك تعلم م

 .تعلم ذاتي وتعلم اشاري وتعلم قائم على المعنى وتعلم بنائي

 في تظهر ان يتوقع التي المرغوبة التغيرات: التربوية األهداف.23

 . المنهاج يتضمنها التي التربوية بالخبرات مروره نتيجة المتعلم

 أكثر خطة أو في سينجز معين درس محتوى عن تعبر : الخاصة األهداف.24

 مرتبطة المتعلمون سيقوم بها أفعال شكل على وتالميذ مدرسين لدن من صادرة

 بالفتحة ينطق أن المتعلم يستطيع .به بما سيقام بتصريحها تتميز درس بمحتوى

 . مثال أحرف مرتبطة ثالثة

 من المتوقع التعليمي ¬الناتج :هو السلوكي الهدف :السلوكية األهداف.25

 ولألهداف .ويقيسه المعلم يالحظه أن ويمكن التدريس، عملية بعد التلميذ

 سحال المجال الوجداني و المعرفي والمجال المجال  :مجاالت ثالثة السلوكية

 .الحركي

العقلـــــية  التالميذ شخصية أنماط عن تعبر : العامة األهداف.26

 قدرات شكل ن علىومدرسي مؤطرين لدن من صادرة حركية والحس والوجدانية

 تتميز التالميذ طرف من أو اكتسابها إحداثها نريد وتغيرات ومواقف ومهارات

 . نطقه و الحرف رسم على كالقدرة وقدراته ومكتسباته المتعلم حول بتمركزها

ويتمثل في الحاالت التي يجد فيها المدرس  :نزالق الميتامعرفي اإل.27

مين فيتحول فجأة من الموضوع الذي نفسه عاجزا عن إيصال ما يريد إلى المتعل

 .هو بصدده إلى موضوع آخر كبديل عن الموضوع األصلي

هي أنشطة تطبيقية موجهه للمتفوقين إلثراء خبراتهم  :األنشطة اإلثرائية.28

 .وتلبية قدراتهم وتنمية مواهبهم

تتمثل في االطالع على ما سيتم اكتسابه و تقدير  :ستكشافأنشطة اإل.29

المكتسبات القبلية و مجاالت  استثمار ما سيكتسب و الوسائل  الفرق بينه و بين

 و الطرائق التي ستعتمد في التعلم

على تعبئة موارده بطريقة  ويتدرب خاللها التلميد :أنشطة اإلدمادج.31

حدى إاو ب(دماج نهائيإ)مندمجة وتفاعلية لحل وضعيات مشكلة مرتبطة بالكفايات 

  (.دماج مرحليإ)مراحلها 
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شراف إ تحت  تمثل ما يقوم به الطالب داخل غرفة الصف:صفيةالاألنشطة.31

صيرة و متابعتها سريعة و قد ينفدها الطلبة مباشر من المعلم وتكون مدتها ق

 فرادى او جماعات 

فينفدها الطلبة خارج غرفة الصف بتكليف من األستاذ و  :الالصفيةاألنشطة.32

 .....,التلخيص,بحوثال,الواجبات البيتية :مثال,تكون مدة تنفيدها أطول 

هي أنشطة تطبيقية لتعزيز خبرات الطالب  :األنشطة التعزيزية.33

 .وتعميقها

هي أنشطة تطبيقية لعالج جوانب الضعف والقصور لدى  :األنشطة العالجية.34

 .بعض المتعلمين

ويعتقد بعض علماء . كالحب والخوف واألسى والغضب, هو رد فعل  :نفعالاإل.35

وأنهم يتعلمون , االنفعال البتة, عند والدتهم, ونالنفس أن األطفال ال يعرف

االنفعاالت : واالنفعاالت نوعان. االنفعاالت كما يتعلمون القراءة والكتابة

وهي تستثار عندما يرى المرء شيئا يعجبه أو , اإليجابية كالحب واالبتهاج واألمل

وهذه , ازواالنفعاالت السلبية كالغضب والخوف واليأس والحزن واالشمئز, يرضيه

 .هلمرء ما يؤذيه أو ينفرتستثار عندما يلقى ا

صحيفة تحتوي على مجموعة من األسئلة التي تستخدم في  إجراء  :ستبياناإل.36

الدراسات المسحية بهدف الحصول على البيانات الالزمة من أفراد العينة التي 

 .تطبق عليها الدراسة

 .ياناتههي الوسيلة التي يجمع بها الباحث ب : أداة البحث.37

 .أخذ رأي معين من الغير في أمـر من األمور :ستطالعاإل.38

 أساس على معينة، نتائج إلى المتعلم وصول إلى تهدف عملية هو:ستداللاإل.39

 ومعلوماته مالحظاته المتعلم يربط حيث الكافية، المناسبة والحقائق األدلة من

 يفسر حكم داربإص يقوم ثم عنها، السابقة بمعلوماته ما ظاهرة عن المتوفرة

 .يعممها أو المعلومات هذه

 أو العام إلى الخاص من بها االنتقال يتم تفكيرية عملية هو:ستقراءإلا.41

 حقائق مالحظة من عامة قاعدة إلى التوصل يتم حيث الكل، إلى الجزئيات من

 .مفردة

عملية استداللية يتم بمقتضاها الوصول إلى نتيجة ضرورية  :ستنبااطاال.41

ضية أو قضايا مسلم بها بناء على قواعد منطقية مثل البرهنة انطالقا من ق

أيضا عملية استداللية تنطلق في الغالب من مبادئ أو معطيات نظرية . واالستدالل

في شكل مسلمات أو بديهيات لتصل إلى استنتاج المعارف الضرورية من تلك 

 .المبادئ مستعملة أدوات منطقية

المتعلم باستخدام مهارات عملية أو  عملية نشطة يقوم بها :ستقصاءاإل.42

 .عقلية للتوصل إلى تعميم أو مفهوم أو حل مشكلة

 مهشؤون يف للتصرف نللمتعلمي ريةحال ترك :للمتعلم يذات لستقالاإل.43

 سؤوليات،مال ملحت على التدريب دفهب وذلك ،اآلخرين على عتماداال دون اصة،خال

 . تمشكال من يواجههم فيما ناسبةمال القرارات اذخات على مهقدرات وتنمية
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 استنتاجات، أو تقديرات إلى المتعلم وصول على القدرة هو :ستكمالاإل.44

 .له التعليمية المقدمة المادة فهم نتيجة

هو عملية تفكيرية تمكن المتعلم من الوصول إلى الحقائق  :ستنتاجاإل.45

العام  باالعتماد على مبادئ وقوانين وقواعد صحيحة، فينتقل فيها المتعلم من

 .إلى الخاص، أو من الكليات إلى الجزئيات، أو من المقدمات إلى النتائج

 .هو إدماج للموضوع في بنيات الذات :ستيعاباإل.46

مجموعة من األشخاص يرتبطون معًا بروابط الدم أو الزواج أو  :األسرة.47

التبني، يعيشون تحت سقف واحد ويتفاعلون معًا وفق ألدوار اجتماعية محددة، 

 .نمط ثقافي عام يحافظون عليه ووفق

اإلشراط اإلجرائي ينبني على أساس إفراز االستجابة  :اإلشتراط اإلجرائي .48

 لمثير آخر

عملية فنية قيادية إنسانية شاملة، غايتها  هو :اإلشراف التربوي.49

  .بكافة محاورها تقويم وتطوير العملية التعليمية والتربوية

أكثر من مستوى دراسي ولكل مستوى فضاء واحد يضم  :األقسام المشتركة.51

خصوصيات عمرية مخالفة و كتب و منهاج و دروس خاصة يدرسهم أستاذ واحد في 

 .زمكان واحد

نه يعني على إ ,هو مفهوم وثيق الصلة بالتربية وبعلم النفس :اإلكتساب.51

و حينما نتحدث في التربية عن .وجه الدقة تتبيث الذاكرة او معطى ما مدرك

يكون المقصود من ذلك ,على سبيل المثال  إكتساب لدرس ما او إكتساب جديد

سبق ان حددها المدرس مفاهيم او حقائق او قوانين او نظريات :نقاطا محددة 

 . بدقة و اراد ان يكسبها لطالبه عبر تناولها في الدرس الجديد

هي المدة التي يستغرقها تدريس مادة ما داخل الفصل :الحصة الدراسية-.52

 .الواحدفي اليوم 

 مجموعة لها اإلطار، المحكمة األنشطة من نوع هي : التربوية األلعاب.53

 للوصول أكثر أو فيها اثنان مايشترك وعادة اللعب سير تنظم التي القوانين من

الصدفة  وعنصر المنافسة عنصر التفاعل هذا في ويدخل تحديدها سبق أهداف إلى

 .الفريقين أحد بفوز عادة اللعب وينتهي

 إمكانات بين اإلطار هذا في نميز أن ويمكن:الفصل جماعة اتإمكان.54

 والتصورات للتعلم دافعيته بدرجة المتعلم إمكانات تتحدد :المدرس و المتعلم

 وإمكانات إلمكاناته وإدراكاته المدرس وحول التعليمية العملية حول لديه التي

 المعرفية مؤهالته فتشمل المدرس إمكانات أما ...أهدافه مع الجماعة في اآلخرين

 اتجاهاته و وإمكاناتهم للمتعلمين و التعليمي للفعل و تمثالته والبيداغوجية

 منها كبير بجانب يتحكم التي و المؤسسة إمكانات إلى إضافة مهنته، نحو

 هذه تحديد في األسرة تتدخل كما .للمدرسة االقتصادي و االجتماعي المستوى

 هذه تشكل .وكتب أدوات من الفصل جماعة تجهيز في به تسهم ما خالل من اإلمكانات

 وسير األهداف تحقيق في خلل إلى منها واحدة في خلل أي يؤدي بنية اإلمكانات

 .التعليمية العملية
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 نحو وتوجيهه الشعور، تركيز على تقوم التي النفسية، القوة :تباهناإل.55

 .وإدراكه عليه التعرف بهدف ما، موضوع

لعمليات التي يتم بمقتضاها تعبئة القوى هي مجموعة من ا :اإلدارة.56

 .البشرية و المادية لتحقيق أهداف الجهاز الذي توجد فيه

هي االنحرافات عن العقد الديداكتيكي الصريح و  :اآلثار الديداكتيكية.57

 .الضمني

يضفي الطفل الحياة والمشاعر على كل األشياء الجامدة  :اإلحيائية.58

كتعامله مع . )له مزودا بالحياة والشعور فالشيء الخارجي يبدو, والمتحركة 

 (الدمية على أنها كائن حي
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هي الظروف و الشروط و االمكانيات و الوسائل و كل ما  :البيداغوجيا.59

 .من شانه ان يجعل المتعلمون ينخرطون في االنشطة التعليمية

عارفه السابقة سيرورة يدمج من خاللها المتعلم م: اإلدماج بيداغوجية.61

 .بالالحقة فيعيد بنيتها و يطبقها في وضعيات جديدة ملموسة

وتعرفها .العقد كوسيلة للتربية والتعليم تستخدم :التعاقدةبيداغوجي.61

بكونها بيداغوجيا تنظم وضعيات التعليم حيت يتم تحديد اتفاق متفاوض بشأنه 

يا أو منهجيا أو من اجل تحقيق هدف قد يكون معرف المتعلمين و األستاذ بين 

 .سلوكيا

 :الخطأ بيداغوجيا التربية علوم معاجم أصحاب يحدد:الخطأةبيداغوجي.62

 الخطأ اعتبار على يقوم والتعلم التعليم لعملية ومنهج تصور باعتبارها

 الوضعيات ألن للتعليم إستراتيجية فهو والتعلم، للتعليم إستراتيجية

 المعرفة الكتساب المتعلم يقطعه يالذ المسار ضوء في وتنظم تعد الديداكتيكية

 وهو.أخطاء من البحث هذا يتخلل أن يمكن وما بحثه، خالل من بنائها أو

 سعى يترجم وايجابيا طبيعيا أمرا الخطأ يعتبر ألنه للتعلم استراتيجية

 .المعرفة إلى للوصول المتعلم

 األشخاص بين الفروق االعتبار بعين تأخذ: البيداغوجياالفارقية.63

 أنماط -الثقافة( والمكتسبة )بيولوجية وفسيولوجية(الطبيعية ةالذاتي

 المحيط وطبيعة االجتماعي والمركز االقتصادي الوضع – االجتماعية التنشيئة

 (.األسري واالجتماعي

هو لون من النشاط الجدي أو العقلي يستخدم كمتعة  :اللعببيداغوجية.64

 .بهدف معرفي يؤدي إلى الكسب و التطور و االكتشاف 

 للتالميذ مشروعات تقديم على تقوم طريقة عن عبارة:المشروعةبيداغوجي.65

 أو اقتصادية أو اجتماعية مشكلة تدور حول تعلمية – تعليمية وضعيات صيغة في

 حلول عن والبحث المشكلة دراسة على تحفيزهم خالل من واضحة ثقافية أو سياسية

 / المشرف بدور فيها ذاألستا ويقوم منهم واحد كل قدرات بحسب مناسبة لها

 .الوسيط/ المنشط /الموجه

تطلق البيداغوجية المعرفية على كل ممارسة  :المعرفيةاالبيداغوجي.66

بيداغوجية تتوخى تبليغ المعرفة فقط إلى المتعلمين، وشحن أذهانهم بمعلومات 

، وهي مجموعة من الطرائق (في الغالب يطلق عليها بيداغوجية تقليدية)جاهزة 

 .تستند إلى تصور عن المعرفة وعن العالقة بين المتعلم ومحيطهوالمناهج 

هي مقاربة تربوية تشتغل على المحتويات :اف هداأل ةبيداغوجي.67

و .كية هداف التعليمية ذات الطبيعة السلووالمضامين في ضوء مجموعة من األ

 ب
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هداف بالدرس الهادف تخطيطا و تدبيرا و تقويما بتعبير اخر تهتم بيداغوجية األ

  .و معالجة

لقاء و التلقين و نمط تدريسي يعتمد على اإل :ة المحتوىبيداغوجي.68

 . سترجاع حيث تتمحور العملية التعليمية التعلمية حول المدرسالحفظ و اإل

 علممال يوفرها يالت والنفسية الفيزيائية الظروف اهب ويقصد:بيئةالصف.69

 بيئة تكون ءمتهاالوم الظروف جودة قدر وعلى التعليمي، وقفمال يف لتلميذه

 التلميذ يساعد الذي األمر وفعالة، ومؤثرة غنية اترخب رلتوفي مناسبة الصف

 .الصفية البيئة هذه توفره الذي الدافعية توىسم وتنمية اتربخال اكتساب على

مصطلح عام يشير إلى معاني عديدة تختلف باختالف المجال :  البرنامج.71

موعة إجراءات، وخطوات، وتعليمات وقواعد مج: الذي يذكر فيه، وبصفة عامة يعني

يتم إتباعها لنقل خبرات محددة مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية مباشرة، أو غير 

مباشرة، تعليمية، أو ترفيهية، أو تثقيفية، وذلك لفرد أو مجموعة أفراد، أو 

 ..جمهور كبير في مكان واحد أو في أماكن متفرقة لتحقيق أهداف محددة

لصف  خطة تعليمية يتم وضعها لمتعلم فرد أو :تعليميال البرنامج.71

أو لعدد من المؤسسات التعليمية، يستغرق تنفيذها تعليمي، أو لمؤسسة تعليمية،

 .يوم دراسي واحد، أو بضعة أيام، أو فصل دراسي، أو عام دراسي كامل، أو أكثر

 هداف و الكفاءةيتضمن غايات النظام التربوي و األ: البرنامج المدرسي.72

   .المنشودة والمحتويات في مختلف المواد

 لنظريات والتصورات التي تنطلق فيصفة تطلق عل كل ا :بناائياة.73

التبادلية ن الذات والمحيط من خالل العالقةتفسيرها للتعلم من مبدأ التفاعل بي

 .بين الذات العارفة وموضوع المعرفة

ية تحكمها وهي تتشكل من العناصر المرتبطة بقوانين داخل :البنية.74

ديناميا ووظيفيا ، بحيث إن كل تغيير في عنصر يؤدي إلى البنية ككل وعلى 

 .أشكال اشتغالها وتمظهراتها 

هي إشارة إلى ما يمتلكه المتعلم مسبقا قبل أن  :البنية المعرفية .75

وهي التي تقود وتوجه طريقة المتعلم في , يدخل إلى أي تجربة تعليمية جديدة 

 .المعلومات الجديدة  تلقي وبناء وتنظيم

 .مجهود نسقي يتولد عن حاجة او  صعوبة يتم الوعي بهما :البحث.76

البحث الذي يرمي إلى الحصول على معارف جديدة و  :البحث االساسي.77

 .اكتشاف مجاالت جديد

 دقيق، يهدف إلى وصف مشكلة موجودةاستقصاء  هو:البحث التربوي .78

وجمع المعلومات والبيانات  بالميدان التربوي التعليمي؛ بهدف تحديدها

المرتبطة بها وتحليلها؛ الستخالص نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها والخروج 

بقواعد وقوانين يمكن استخدامها في عالج هذه المشكلة أو المشكالت المشابهة 

 .عند حدوثها

البحث الذي يرمي إلى الوصول إلى نتائج في مجال  :البحث التطبيقي.79

 .معين
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فعل يبلغ المدرس بواسطته للتلميذ مجموعة من المعارف : التعليم.81

يكتسبها و يتعلمها و  العامة و الخاصة و أشكال التفكير ووسائله ، و يجعله

و ذلك باستعمال طرق معدة لهذا الغرض ، واعتمادا على قدراته يستوعبها ،

 .الخاصة

 يهدف ونه،بد أو المعلم بإشراف المتعلم فيه يقوم نشاط هو: التعلم.81

 عقلية سيكولوجية وأيضا عمليات .سلوك تغيير أو مهارة أو معرفة اكتساب

 .المتعلم داخل تتم داخلية

وهو تعلم يتم بإشراك مجموعة صغيرة من الطلبة معًا :التعلم التعاوني.82

في تنفيذ عمل، أو نشاط تعليمي، أو حل مشكلة مطروحة، ويسهم كل منهم في 

ر واألدوار، ويعين كل منهم اآلخر في تعلم المطلوب النشاط، ويتبادلون األفكا

 .حسب إمكاناته وقدراته

اكتساب الفرد للخبرات بطريقة ذاتية  أساليبهو أحد  :التعلم الذاتي.83

الفرد يعلم نفسه بنفسه، والذاتية  أنتوجيه من أحد ، أي  أودون معاونة أحد 

ن ذلك نتيجة خبرات هي سمة التعلم فالتعلم يحدث داخل الفرد المتعلم فان كا

 أخرله شخص  هيأهابنفسه كان التعلم ذاتيا وان كان نتيجة خبرات  هيأها

للتعلم  عديدةجا عن تعليم ذاتي وهناك طرق تكالمعلم مثال كان التعلم نا

الذاتي منها التعلم البرنامجي والتعلم بالموديالت والتعلم الكشفي غير 

 .وغير ذلك... الموجه

لمعرفة العلمية التي اكتسبها المتعلم نتيجة هو ا:التعلم القبلي.84

 .مروره بخبرات تعليمية سابقة، وتعد أساسًا لتعلمه الجديد

هو عملية تفكير تتطلب من الفرد إعادة تنظيم  :كتشافباإلالتعلم .85

المعلومات المخزونة لديه وتكييفها بشكل يمكنه من رؤية عالقات جديدة لم تكن 

 .معروفة لديه من قبل

 ستظهارواال فظحوال نالتلقي على يعتمد الذي التعلم:ردجمال تعلمال.86

 باشرةمال اتربخال رلتوفي فرص أي هناك تكون أن دون ردة،جم وحقائق عارفمل

 رداتمجال تلك حدة من ففخت أن كنمي يالت البديلة اتربخال ىحت أو ادفةهال

 بعد سيانللن تتعرض ما سرعان أو ،لمتعلمينا لدى عادة قيمة اهل تكون ال يالت

 .ةرقصي فترة

ــاني  :معرفاايالتعلم الاا.87 ــار والمع ــرد األفك ــاب الف ــى إكس ــدف إل ويه

 .والمعلومات التي يحتاج إليها في حياته

 

 ت
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هي األ :التعلمات الجزئية.88 يةو  ية العاد شطة التعلم ها ,ن من خالل تي  ال

حل  في  ئة  لة للتعب موارد قاب صبح  هارات ست مي م عارف و ين يد م سب التلم يكت

شكلة ضعيات م هده األ و لل  يث و ويتخ لدعم و الثب ظف ل كويني يو قويم ت شطة ت ن

 .ستدراكاإل

 قيامه لخال من فعالة مشاركة تعلممال فيه يشارك تعلم:نشطال تعلمال.89

 القسم داخل النشاطات يف كذلك مشاركته جانبى إل ع،طالواإل والبحث بالقراءة

هي  :ية الكفاياتتنم .التعلم لعملية ومرشدا موجها علممال فيه ويكون وخارجه،

إقامة عالقات و روابط بين مختلف المفاهيم المرتبطة بتخصص او مادة دراسية 

 .معينة و كذلك بين المفاهيم الخاصة بتخصصات أو مواد دراسية أخرى

تدريب المعلمين على مهارات تعليمية  هو أسلوب في :التعليم المصغر.91

دقائق مع (  01 – 5) مصغرة  طالب، ولحظة(  6 – 4) محددة، في موقف صفي مصغر 

المتبوع بالتقويم مرة  إخضاع أداء المتدرب للتقويم المضبوط ثم تكرار األداء

. المهارة أخرى إلى أن يبلغ المتدرب المستوى المرضي عنه من حيث اكتساب

المهارات اليدوية والمعرفة الفنية  التعليم المعد لتنمية :التعليم المهني

 .لمهن الصناعيةبهدف اإلعداد لمختلف ا

 أن سبق التي الطالب معلومات نفس استرجاع عملية :الراجعة التغذية.91

 على التعرف أساس على وتقوم .ذلك إلى تقود أسئلة طريق عن وذلك اكتسبوها

 القوة نقاط على والتعرف عليها التغلب ومحاولة المعلم تواجه التي الصعوبات

 .وتالفيها الضعف ونقاط وتعزيزها

 لينفذ للمتعلم صريح بشكل تعطي التي التوجيهات من مجموعة :التعليمة.92

 .للتأويل قابلة واضحة، مختزلة، غير ،تكون المهمة

هي صيرورة تعليمية تهتم بجميع جوانب االنسان فهي تهتم  :التربية.93

 . بنموه وتنشئته و عنايته وترعرعه 

هي تأهيل المتعلم الكتساب القدرة على   :التربية على االختيار.94

 .التمييز واتخاذ القرار المتسم بالوعي و يتالئم مع القيم

هي عملية التعلم يكتسب من خاللها الفرد شخصيته  :التنشئة اإلجتماعية.95

جتماعية و سلوكات و إجتماعية و مراكز إجتماعية و ثقافية مجتمعه و معايير اإل

 . تفاعل مع الغير

خرى كاألسرة ودور تتم في مؤسسات التنشئة األ :غير مقصودةالتنشئة ال.96

 . العبادة، ولكن تبدو أكثر وضوحًا في سائل اإلعالم والسيما الحديثة

        (.المدرسة)تتم في المؤسسات الرسمية  :مقصودةالتنشئة ال.97

 تبادل شكل تتخذ وتأثر،عالقة تأثير متفاعلين،عالقة بين عالقة:التفاعل.98

 .أكثر أو شخصين بين متبادلين فعال وتأثيرا وتواصل،تقتضي ومشاركة

العملية التي من خاللها يتصل األفراد ببعضهم  :جتماعيالتفاعل اإل.99

البعض بشكل متبادل حيث يؤثر كل طرف على اآلخر ويتأثر به أي أن سلوك كل طرف 

 .ستجابة لسلوك اآلخر ومنبهًا لهذا السلوك في نفس الوقتإ
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الرغبة طرفيشير الى عالقة متبادالة بين طرفين حيث لدى كل :التواصل.111

 .هداف معينةأفي التفاعل و المشاركة لتحقيق 

يهدف الى تبادل او تبليغ و نقل الخبرات و : التواصل البيداغوجي.111

 .المعارف و المواقف مثلما يهدف الى الثأثير في سلوك المتلقي

 التربوية العمليات خضم في يحدث التربوي التواصل:التربوي التواصل.112

محيط /تلميذ:إنسانية عالقات شبكة ترتكزعلى أنها متواصلية،بحك عملية لكونها

 ...محيط/مدرسة-أسرة/مدرسة

تعني إيجاد عالقة تناسق بين فرد وبين موقف  :التوافق االجتماعي.113

تتطلب هذه العالقة من الشخص أن يعدل من اتجاهاته وقناعاته . اجتماعي معين

 .أو سلوكه ليوائم الجماعة التي ينتمي إليه

يقوم بها الفرد بصفة  –عملية دينامية مستمرة  :يالتوافق النفس.114

مستمرة في محاوالته لتحقيق التوافق بينه وبين نفسه اوال ثم بينه وبين البيئة 

التي يعيش فيها بتغيير سلوكه مع المؤثرات المختلفة حتى يصل لالستقرار 

تتناول السلوك والبيئة الطبيعية  –النفسي والتكيف االجتماعي مع البيئة 

 االجتماعية بال تغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئتهو

 و االراء و تفكير موحدة و هي التصورات :التمثالث اإلجتماعية .115

 .جتماعيةيعتمده مجموعة من الفئات في حياتهم اإل

هو نوع من عمليات االستيعاب و هو التعبير عن : ةالمعرفي تالتمثال.116

 .السابقةتعلم ما باستعمال المكتسبات 

هو التطور الذي يعرفه المجتمع نتيجة : التنمية اإلجتماعية.117

كتساب قيم و مراكز و إفراده من تفاعالت ومن أجتماعية التي عرفها التنشئة اإل

 .جتماعيةإمعايير 

 حسب واتجاهاته الفرد سلوك تعديل عملية:جتماعيإلا تكيفال.118

 الذي األمر بداخلها، شيعي الجماعة التي لدى العامة واالتجاهات السلوكيات

 .التفاهم واالستجابة أساس على قائمة العملية هذه يجعل

هو نزعة موروثة حيث يميل الكائن الحي إلى مواءمة نفسه  :التكيااف.119

 مع البيئة التي يعيش فيها

هو تغيير في استجابات الذات بعد استيعاب معطيات الموقف :التالؤم .111

 .أو الموضوع باتجاه تحقيق التوازن

هو عملية تنظيم داخلية ترتبط بمفهوم التكيف عند  :التااوازن.111

ونعني به العملية التي تحفظ التوازن بين التمثل والمواءمة أثناء , الفرد

   .تفاعلهما معاً 

تعد قدرة التنظيم نزعة فطرية تولد لدى األفراد بحيث  : التنظيم.112

 .فية نفسيةتمكنهم من تنظيم خبراتهم وعملياتهم المعرفية في بنى معر

هو التنظيم من أسفل إلى أعلى أو من فوق إلى تحت،  :التنظيم الرأسي.113

ويكون في المادة الدراسية الواحدة وداخلها، أي ترتيب موضوعاتها طبقًا 
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لمبادئ معينة، بحيث تكون هذه الموضوعات متدرجة ومترابطة ويفيد تعلم أولها 

 .في تعلم ما بعده

بين المواد الدراسية المختلفة من هو التنسيق  :التنظيم األفقي.114

ناحية، والتنسيق بينها وبين الحياة الخارجية من ناحية ثانية، وبين المواد 

 .وحاجات المتعلمين من ناحية ثالثة

  على تقوم عقلية نفسية عملية االنتباه :العقلي الذهني التالؤم.115

 المعلومات اءوانتق الشعور، ساحة من االنتباه بموضوع عالقة له ليس ما كل حذف

 كل من الشعور ساحة تفرغ أن يجب ، درس يبدأ فعندما ، به عالقة لها التي

 له ما كل الشعور إلى ويستحضر بالموضوع، لها عالقة ال التي السابقة المعلومات

 .الدرس هذا تخدم التي والمعلومات السابقة  كالمكتسبات الجديد، بالدرس عالقة

 للتركيز، مالئم لوضع الجسم تخاذا هو : الجسمي العضوي التالؤم.116

 مضغ عدم و ، االفكار في التأمل و ، باتزان الجلوس و ، المعلم في كالتحديق

   .اللبان

هو وسيلة لتيسير عمل المعلم، حيث يمكنه من إعادة تنظيم  :التخطيط.117

 .محتوى المادة التعليمية لجعلها مالئمة إلمكانات المتعلم وحاجاته

التكويــن التخطـيط فـي مجـال التربيــة و:يالبيداغوج التخطيااط.118

برمجة توقعية لمختلف أنشطـة ممـارســات السيــرورة التعلمـيـة الراميــة 

إلــى تنميـــة كفايات المتعلميـن األساسيـة، التـي تمكنهــم من الترقي 

 .اقتصـادي والتعلمي و االندماج اإليجابي في محيطهــم السوسيـ

في  التعليمية للعملية عام تخطيط:العام التربوي التخطيط.119

 المناهج وضع/ميزانية التسيير/المتعلمين/المدرسين/المؤسسات)شموليتها 

سياسية  اعتبارات من انطالقا المقررون ويضعها (..الكبرى والتوجهات

 . ...واقتصادية

 والمادية والبشرية المالية الموارد على بالحصول يعنى نشاط:تدبيرال.121

 عكس وهو) .معينة أهداف أو هدف قصد تحقيق استعمالها نسيقوت وتنميتها

 والعمل روحالمبادرة وبث الفاعلين كافة إشراك التدبير أن التسيير،ذلك

 (.الجماعي

 أي إنتاجية منظومة باعتبارها المدرسة إلى ينظر:التربوي التدبير.121

 يقتضي التربوي فالتدبير والمردودية، وبالتالي واإلنتاج للعطاء فضاء تعتبر

 .والترشيد والتنسيق التخطيط

األنشطة والتدخالت  به مجموعيقصد :تدبير الوضعيات البيداغوجية .122

و اإلجراءات التنظيمية الصادرة عن المدرس في سياق وضعية البيداغوجية

بيداغوجية معينة، و التي تهدف إلى توفير الشروط الالزمة لقيادة المتعلمين 

 .يمية المقترحة عليهمنحو إنجاز فعال للمهام التعل

 بين العالقة تحكم التي المعايير مجموع: يالبيداغوج التعاقد.123

 .ضمني أو صريح بشكل القسم وجماعة المدرس
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هو عالقة بيداغوجية تقوم على اإلدراك و التقويم  :التعاقد التربوي.124

 .و االستغالل األقصى إلمكانيات كل طرف و تنشأ بشكل تلقائي ال شعوري غالبا

ينشأ بين المدرس و المتعلم في عالقتهما  :قد الديداكتيكيالتعا.125

 .بالمعرفة 

هو عملية جمع البيانات او المعلومات عن المتعلم فيما يتصل :التقيم.126

دوات مثل مالحظة الطلبة ويتم ذلك بالعديد من األ,بما يعرف او يستطيع ان يعمل

 .مختبار معارفهم و مهاراتهإ وأنتاجهم إو تفحص أثناءتعلمهم أ

 أي يكون، أن يجب ما وبين حاصل هو ما بين الفرق قياس هو  :التقويم.127

 المتوخاة األهداف ضوء في التربوية العملية مردودية حول حكم إصدار عملية هو

 .وتصحيحها الثغرات عن الكشف قصد منها، وذلك

 أثناء تتم منظمة عملية هو:التكوياناي أو البنائي التقويم.128

 وبيان التربوية العملية مسار تصحيح إلى وتهدف لدراسي،ا الفصل وخالل التدريس

 .المنشود الهدف نحو التلميذ تقدم مدى

 أسباب تحديد إلى يهدف الذي التقويم ذلك هو:التشخيصي التقويم.129

 .الدراسي تقدمهم تعيق والتي المتعلمون منها يعاني التي الدراسية المشكالت

 الحصيلة بكشف ميهت الذي التقويم ذلك هو:الختامي التقويم.131

 نتيجة تحصل أن يفترض التي والعادات والقيم والمهارات المعارف من النهائية

 .التعليم لعملية

الوضعية التي يقوم فيها الفرد نفسه أو نتيجة  :ذاتايالتقويم ال.131

فعله وهو إجراء تربوي لجعل التالميذ يحكمون على إنجازاتهم بأنفسهم، مما 

خطاء التي يكتشفها الفرد بنفسه يمكن  أن األيؤهلهم لتجاوزها من منطلق 

لذلك فإن التقويم الذاتي والتقويم التبادلي بين التالميذ . تجاوزها بسهولة

 من أنجح الطرق لجعل التلميذ يكتشف الخطأ بنفسه ويعمل على تجاوزه

هي مقارنة بين المنتوج الذاتي و المنتوج  :التقويم المتبادل.132

 .الجماعي

 التدريس، لعملية مواكباً  يتم الذي التقويم :المستمر التقويم.133

 بناء الراجعة التغذية خالل من المسار تعديل منه والهدف باستمرارها، ومستمراً 

 نتائج تجميع ويتم .التالميذ لدى ضعف أو قصور نواحي من اكتشافه يتم ما على

 يدتحد أجل من العمل نهاية في يتم ما إلى إضافة المراحل، مختلف في التقويم

 .النهائي المستوى

مجموعة عمليات ينفذها أشخاص متخصصون يجمعون فيها  : تقويم المنهج.134

التي تمكنهم من تقرير ما إذا كانوا سيقبلون المنهاج أو يغيرونه  البيانات

 .يطورونه، بناء على مدى تحقيقه ألهدافه التي رسمت له أو يعدلونه أو

داد الفرد للعمل المنتج عملية منظمة مستمرة تهدف إلى إع :التدريب.135

والحفاظ على مستوى عال من أدائه خالل إكسابه عادات ومهارات واتجاهات 

 .وأفكارًا مرتبطة بنوع العمل المسند إليه أو الهدف الذي يسعى لبلوغه 
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 لتقديم المناسبة الظروف توفير في المعلم نجاح :الفعال التدريس.136

 :منها أسس على الفعال التدريس ويعتمد الطالب، بها يمر ومؤثرة غنية خبرات

 والبعد التدريس، طرائق في والتنويع التعليمية، للعملية محوراً  الطالب جعل

 واإلثارة للطالب، المختلفة المهارات تنمية على واالعتماد والتلقين اإللقاء عن

 العملية كفاءة وتقاس ، التدريس لعملية المساندة الوسائل طريق عن والتشويق

 .التدريس موقف في المحددة األهداف تحقيق بمدى التدريسية

 القديم، إلى الجديد وإضافة التعليمية، الخبرات تنظيم:تراكميةال.137

 يؤدي تراكميا، أو تجميعيا أثرا يحدث حتى اآلخر ذلك البعض بعضها يعزز بحيث

 .المتعلم في عميقة تغيرات إحداث إلى

عمل معًا لتحقيق هدف وهي الرغبة لدى مجموعة من األشخاص لل :التعاون.138

ويشمل كافة المجاالت . مشترك وقد يكون هذا التعاون مباشرًا أو غير مباشر

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التعبئة من الفعل عبأ وهي التهييئ والتجهيز بما يعني  :تعبئةال.139

الموارد المدمجة وتجهيزها لتصبح من خالل الميكانيزمات والعالقات  تهيئ

 .ة قدرة مواجهة الوضعية ـ مشكلةالبيني

هو إتاحة خيارات بيداغوجية متنوعة أمام  :التعدد البيداغوجي.141

 .األستاذ تجعله ينتقي المناسب منها لألهداف و المتعلمين و ظروف التعلم

ظهر في عالقة زمنية مالئمة مع  إذاهو حدث من أحداث المثير  :التعزيز.141

ى قوة هذه االستجابة أو زيادة هذه االستجابة فانه يميل إلى المحافظة عل

تعزيز موجب : ويقسم التعزيز إلى نوعين. العالقة بين المثير ومثير أخر

 ( .العقاب)وتعزيز سالب ( الثواب)

 التعليمية، العملية في العلمية المبادئ تطبيق :التعليم تقنيات.142

 معيةالس للوسائل الواسع الموضوع واالستخدام وليس المتعلم على التركيز مع

  .التعليمية واآلالت والمعامل والمختبرات البصرية

هي عبارة عن تصرفا ت و إجراءات تربوية و تنظيمية    :تقنيات التنشيط .143

يتفاعل من خاللها المدرس و التالميذ في أفق تحقيق األهداف المسطرة لدرس أو 

 .جزء منه

هي الطرائق والوسائل واألجهزة والمواد  :تربويةالتقنيات ال.144

التي تسهم في تحقيق األهداف التربوية  المسموعة والمرئية والمقروءة

 .المنشودة

 نصًّا األدوار للعب المتطوِّعة الجماعةُ  تقرأ : "األدوار لعب" تقنية.145

 أو ارتجاالً  تشخيصها على ويعملون وأحداًثا، وأدواًرا شخوًصا تتضمَّن حكاية أو

 األداء حول النقاش بابُ  ُيفَتح يلالتمث وبعد المشاركين، بقيَّة أمام إعداًدا

 .والمواقف

 الُملقاة المتنوِّعة الصور من مجموعة أمام :"الصورة لغة" تقنية.146

 انتقائهم سببَ  ُيعلِّلون ثم أكثر، أو صورة بصمت   المشاركون يختار طاولة، على

 .اهتمامهم أثارت التي الصور لتلك
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 للفظ َجمةتر هي "الذهني العصف" عبارة: الذهني العصف تقنية.147

 أو الِفْكر، كتحريك أخرى بعبارات أيًضا ُتترَجم وقد ،(brainstorming) اإلنجليزي

 إلى لإلشارة الذهنيَّة؛ الزَّوبعة أو الذِّهن، إثارة أو لألفكار، الحر التداعي

 الفوران أو بالزَّوبعة شبيهة حالة في الذهنَ  يجعل مما حالًّ؛ تتطلَّب مشكلة وضعيَّة

 أو َنْقد دون ُكليَّة َقُبولها هنا يقتضي واألمر وَتعاُرضها، الحلول دلتعد   نظًرا

 .تقييم

إلقاء شفهي يشهد العديد من  :تقنية المحاضرة الغير المنظمة.148

 .التوقفات و االنقطاعات و التدخالت المستمرة من لدن المتعلمين

خطاب شفهي مسترسل ال يقبل التوقفات ألي  :تقنية المحاضرة المنظمة.149

 .إال بعد االنتهاء من إلقائه،من األسباب  سبب

دوار غير معتادة  في حياتهم أب األفراديقوم   :تقنية المحاكاة.151

تقنية تقوم على تخيل و استحضار مجتمع لظاهرة موضوع  , المهنية أواليومية 

 .الدراسة و استيعابه ثم تمثيله و تشخيصه

موعات صغرى ينقسم التالميذ إلى ثالثة مج :تقنية تقاسم اآلراء.151

متساوية األعضاء تدافع كل مجموعة عن آرائها و مواقفها خالل مناقشة موضوع 

ينوب عنها في تقديم  ،وقد تنتدب كل واحدة من هذه المجموعات ممثال عنها ،معين

 .أفكارها و آرائها

ال شك أنه من المتغيرات الحديثة التي تسهم في تطوير  :التكنولوجيا.152

 .لم إلى اكتشاف آفاق جديدة في التعليمو تدفع المتع ,التعليم

 قي ظهر الذي الحديث، المصطلح هذا يرتبط :الجديدة التكنولوجيات.153

 الوسائط مختلف عموما إلى ويشير . واالتصال اإلعالم بمجال التربوي الميدان

 .معا هما أو صورة أو صوتا المعلومات، ونقل تبادل على تساعد التي والمعينات

 عدة بين العالقة يدرك عندما المتعلم بها يقوم لية،عق عملية:تجريدال.154

 إلى أو معين مفهوم تكوين إلى العملية هذه خالل من قد يصل معلومات، أو حقائق

 المعرفة، اختزال على تساعد العملية هذه .أخرى في مواقف للتطبيق يصلح تعميم

 . جديدة ومواقف أحداث ومعلومات وتفسير وفهم

 أن فيها تعلممال يستطيع عرفية،مال ستوياتمال من مستوى:تطبيقال.155

 موقف يف الشخص تعلمه ما قيمة تظل حيث جديدة، مواقف يف تعلمه سبق ما يطبق

 .اليومية ياةحال تاالجم يف لتطبيقه الفرصةه ل تتاح أن ىإل دودةحم ما

هو تركيز المدرس المبتدئ على  :التطور البيداغوجي التدريجي.156

لكن . و على ما يرغب التحدث به ،إيصاله للتالميذ و على ما يريد ،المحتويات

من االهتمام أكثر بالعالقات التي ينبغي ،بل ال بد له أيضا ،دلك لوحده ال يكفي 

 .و فيما بين التالميذ أنفسهم،أن تسود بينه و بين التالميذ 

منظومة متكاملة تضعها اللجان الوزارية لوضع  :تطوير التعليم.157

 .ترضي به آمال وطموحات المجتمع بأسره  أنظمة تعليمية متطورة
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وهو أحد المهارات التي تسعى العملية التعليمية  :تفكير ناقد.158

لتحقيقها، تتسم بالدقة في مالحظة الوقائع واألحداث والموضوعات التي قد يتعرض 

لها المتعلم خالل عملية التدريس، يستخلص من خاللها النتائج بطريقة منطقية 

  .وضوعية والبعد عن العوامل الذاتيةويراعى فيها الم

قدرة أو مهارة ومعرفة متطورة في ميدان واحد أو أكثر من  :التفوق.159

 , ميادين النشاط اإلنساني األكاديمي والتقنية واإلبداع والعالقات االجتماعية

 .والتفوق مرادف للتميز والخبرة وهو مرتبط بقلة قليلة من األفراد

على موضوع ما وتحصيله السيما إذا كان  نتباهعملية تركيز اال :التحصيل.161

 .مكتوبًا أو مطبوعاً 

 أجزاء يعمج على للتعرف علممال اهب يقوم عملية:النشاط ليلحت.161

 ذلك كل قةوعال فرد، كل اهب يقوم أن بجي يالت واألدوار وأركانه، النشاط

 ،والقوة الضعف نواحي على الوقوف وه العملية هذه من دفهوال .النشاط بأهداف

 .فيه رغوبمال اهجتاال يف النشاط تعديل يوبالتال

أي بمعنى .تحديد الكيفية اإلجرائية لبحث المشكلة :البحث تصميم.162

 كيف تبحث المشكلة. إجابة السؤال

وضع إطار فكري للمنهج لتنظيم عناصره ومكوناته :تصميم المنهج.163

، ووضعها (قويماألهداف، والمحتوى، واألساليب والوسائط، واألنشطة، والت)جميعها 

 .في بناء واحد متكامل يؤدي تنفيذه إلى تحقيق األهداف العامة للمنهج

المناهج الدراسية قبل تعميمها في عدد  تجريب : تجريب المنهج.164

صالحية المنهج المطور، وإجراء  محدود من المدارس والفصول، بغرض التأكد من

ويشارك فيها أطراف  ،التعديالت الالزمة التي تكشف عنها التجربة الميدانية

بهدف  العملية التربوية من خبير مناهج، وموجه ومعلم، وتلميذ وولي أمر،

 .الوصول إلى الصورة المناسبة للمنهج

هو تقديمه للمتعلم بشكل معين، بحيث يؤدي  :تنظيم محتوى المنهج.165

إلى أن يتعلمه بشكل أسرع وأسهل، وبشكل متدرج بحيث ينمو التعلم ويعمق ويثبت 

 .المتعلم وتستمر آثاره معه لدى

 قائم منهج عناصر من أكثر أو عنصر في تغييرات إحداث:المنهج تطوير.166

 المجاالت في والتغيرات والتربوية، العلمية للمستجدات ومواكبته تحسينه، بقصد

 مع وأفراده، المجتمع حاجات يلبي بما والثقافة واالجتماعية، االقتصادية،

 .والكلفة والجهد الوقت من المتاحة اإلمكانات مراعاة

 بعض ليلحت على الفرد قدرة يويعن عرفية،مال ستوياتمال أحد هو:ليلحت.167

 أو ّددحي أو يقسّم كأن التعلم، نواتج يف ويظهر ا،هل يتعرض يالت واقفمال

 .يفضل أو تارخي

 مثل التصميم، عملية من األولى راحلمال ازجإن:كامل مبدئي ليلحت.168

 .قررمال وحدات وتنظيم ،األهداف الغايات، اجات،حال ليلحت
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 وغي اللفظي السلوك أنواع رصد فيها يتم عملية :التفاعل ليلحت.169

 لتلميذه، علممال يوفره الذي السائد الصفي خانمال نوعية على للتعّرف اللفظي

 ويستهدف .تعلممال اهب رمي يالت التعلم بيئة نوعية يف يؤثر ذلك أن باعتبار

 أيّ  ،يوبالتال .التعلما فيه يتم أن كنمي ظروف لأفض رتوفي التفاعل ليلحت

 فيها يتم أن بجي يالت اهاتجتاال أو اهجتاال سيحدّ  التفاعل ليلحت يف قصور

 .تعلممال تدريب

هو أسلوب للوصف الموضوعي للمادة اللفظية بحيث : تحليل المحتوى.171

اج يقتصر عمل الباحث على التصنيف والتحليل وفق فئات وخصائص محددة واستخر

  .السمات العامة التي تتصف بها

هو أحد أدبيات البحث وهو دليل األمانة العلمية  :المعلومة توثيق.171

للباحث والتوثيق هو إشارة الباحث إلى المصدر الذي حصل على المعلومة منه 

سواء كانت بيانات أو نتائج رجع لها أو استشهد بها أو اقتبسها أو أشار 

 م.إليها في دراسته
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 .هي أداة تمكن من وضع تصور مفصل لمختلف مراحل الدرس  :الجذاذة .172

هو كل مترابط األجزاء باتساق  Wertheimerحسب فريتمر  :الجشطلت .173

وانتظام ، حيث تكون األجزاء المكونة له في ترابط دنيا هي فيما بينها من 

الجشطلت له مكانته  جهة ، ومع الكل ذاته من جهة أخرى ؛فكل عنصر أو جزء في

 .ودوره ووظيفته التي تتطلبها طبيعة الكل

وحدة اجتماعية تتكون من ثالثة أشخاص فأكثر يتم بينهم  : الجماعة.174

أساسه تتحدد األدوار  تفاعل اجتماعي و عالقات اجتماعية و نشاط متبادل على

 .ماألفراد جماعة 

 األفراد من مجموعة أنها على القسم جماعة تعريف يمكن:القسم جماعة.175

 أدوارا منهم كل ويؤدي مباشرا، تفاعال بينهم فيما يتفاعلون "تالميذ و مدرسين"

 إلى ويهدفون وقواعدها الجماعة لمعايير ووفقا ومكانتهم أوضاعهم مع بارتباط

 جماعة القسم جماعة يعرف فري جيل  مشتركة جماعية وأهداف فردية أهداف تحقيق

 القسم أن غير ينتجه، أن فرد يستطيع ماال تاجإن إلى بسعيها تتميز فهي عمل،

 الجماعة أفراد سلوك في تغييرات إلنتاج منظم ألنه غايته حيث من متفرد الدراسي

 يدركون أفراد مجموعة بأنها القسم جماعة جنسون ويعرف بها االرتقاء و أنفسهم

 .المدرسي المحيط تجاه نفسه السلوك ويتخذون وحدتهم جماعي بشكل

 واألولياء واألمهات اآلباء من تتكون:التالميذ وأولياء اءآب جمعية.176

 التالميذ عمل االنقطاعات وتتبع من والحد التمدرس رفع حمالت في المساهمة تتولى

وغيرها  والفنية والثقافية التربوية المؤسسة أنشطة مختلف في واإلسهام

 .المستعجلة واالصالحات الترميمات في والمساعدة

تمس به العاملون في الميدان تحقيق التميز في شعار يل :الجودة.177

 المخرجات التعليمية 

ويقصد به تحرك األفراد والجماعات من مكانة  :جتماعيالحراك اإل.178

 .وقد يكون هذا الحراك رأسيًا أو أفقياً . جتماعية إلى أخرىإ

وعلى  ،بهعملية ملزمة للتعلم، فما نتعلمه يجب أن نحتفظ  :الحفظ.179

وما دام حفظ المادة يمثل أحد .أغراضهاحقق عملية التعلم ت بتقدر احتفاظنا 

أن نتعرف على العوامل  يهماألغراض األساسية التي يهدف إليها المتعلم ، 

 .المختلفة التي تؤثر في هذه العملية

خ -ح-ج
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 في الموجودة والظواهر واألحداث األشياء حول صحيح هو ما كل : الحقائق.181

  .الكون هذا

 للتعليم، مصادر عدة على يحتوي معرفي وعاء:التعليمية الحقيبة.181

 وحدة تعليم أو تعلم في يستخدم الوسائط، متعدد متكامل برنامج شكل على صممت

 إلى تعليمها يؤدي بيئته، وتناسب المتعلم، قدرات مع تتناسب منوعة، معرفية

 ترتبط حياتية مواقف لمقابلة وتؤهله المتعلم، ومهارات وخبرات معارف زيادة

 .الحقيبة هذه محتوى تعلمه نتيجة هاكتسب بما

لقاء يجمع فئة معينة لطرح أفكار وموضوعات جديدة تثرى  :حلقة نقاش.182

 .به الميدان التعليمي وحسب السياسة العامة والمعايير الهادفة

التي تبدأ بالنشاط وتجعل  هي المثيرات الداخلية العضوية، :الحوافز.183

ة نحو موضوع معين في البيئة الكائن الحي مستعدا للقيام باستجابات خاص

 . الخارجية أو البعد عن موضوع معين

يعتبر الحوار البيداغوجي مقابلة بين المنشط :الحوار البيداغوجي.184

و المتعلم تهدف الى توضيح ما يجري في دهن المتعلم عند قيامه بالتمرين 

 .المقترح عليه

و  ،نهو فضاء لتحقيق و تنمية قدرات المتعلمي :الحياة المدرسية.185

 .ذلك بتوفير أنشطة لهم

كالم يحتمل الصواب والخطأ؛ حيث إذا كان حقيقيا كان قائله  :الخبر.186

 .صادقا أما إذا كان خاطئا وغير حقيقي فقائله كاذب

مجال المناهج، يفترض أن يكونوا  خبراء متخصصون في:جهخبراء المن.187

طيط المناهج ويشاركون في تخ على درجة عالية من العلم والقدرة على التطبيق،

ضمن فريق يضم خبراء  الدراسية وبنائها وتقويمها وتطويرها ، وهم يعملون عادة

علم النفس  وسائل وتقنيات تعليم، ومختصين في المادة العلمية، ومختصين في

 .التنفيذي التربوي والقياس والتقويم، سواء على المستوى التخطيطي أو

 ببعضها المفاهيم تربط تخطيطية أشكال عن عبارة:المفاهيم خرائط.188

 لتوضيح الربط كلمات تسمى كلمات عليها يكتب أسهم أو خطوط طريق عن البعض

 فيها توضح متسلسلة، هرمية بنية عن عبارة أنها كما .وآخر مفهوم بين العالقة

 تحديداً  األكثر والمفاهيم الخريطة، قمة عند وشمولية عمومية األكثر المفاهيم

 بين التمايز مستوى إلى تشير تفريعة صورة في ذلك مويت الخريطة، قاعدة عند

 عمومية، األكثر بالمفاهيم تحديداً  األكثر المفاهيم ارتباط مدى أي المفاهيم،

 الخطوط على تكتب وصل عبارات أو كلمات طريق عن المفاهيم بين العالقات وتمثل

 ةوتعليمي منهجية كأدوات استخدامها ويمكن مفهومين، أي بين تربط التي

 .للتقويم كأسلوب استخدامها إلى باإلضافة

 .نحراف عن المعاييرهو اإل :الخطأ.189
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توصيف كامل للمقرر الدراسي الذي يدرسه الطالب  :الخطة الدراسية.191

تحديد األهداف التعليمية والموضوعات الدراسية وتوزيعها على مدة : من حيث

التقويم التي  وأساليب الدراسة، وأهم المتطلبات التعليمية الالزمة لتنفيذه،

تستهدف الحكم على مدى تحقيقه، وقائمة المراجع التي تدعم تعليم وتعلم 

 .المقرر، مع ذكر الفئة الطالبية المستهدفة، والقائم على تدريسه

 و معين موضوع في الجوهرية العناصر يتضمن تمثيل أو رسم : خطاطة.191

 من يحكمها ما و عالقات من يربطها ما و األساسية مكوناته إبراز إلى يهدف

 .آليات
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قصد بلوغ األهداف هو علم تدريس المواد و نقل المعرفة  : الديداكتيك.192

المنشودة، سواء على المستوى العقلي المعرفي الوجداني أو الحس حركي أو 

 .االنفعالي المهاري

تدريس أو وهي التي تهتم بتخطيط عملية ال:الديداكتيك الخاصة.193

  .التعلم لمادة دراسية معينة

شق من البيداغوجيا، موضوعه التدريس بصفة  :العامة الديداكتيك.194

عامة، أو بالتحديد تدريس التخصصات الدراسية المختلفة؛ من خالل التفكير في 

 ...كتسابهاإبنيتها ومنطقها؛ وكيفية تدريس مفاهيمها ومشاكلها وصعوبات 

إطاره النظري من األنشطة المقترحة  ، يستمد وحدة ديداكيتيكة : سالدر.195

 .ضمن البرنامج التعليمي،و إطاره اإلجرائي

 البحث على المؤسسة العامة الميتودولوجيا هي : الديداكسولوجيا.196

 إنها حيث من للموضوع مقاربتها في  الديداكتيك عن تختلف وهي التجريبي،

 .للفحص وقابلة متناسقة ديداكتيكية أنظمة تبني

علم يهتم بدراسة المبادئ و القوى المختلفة  : مية الجماعةدينا.197

المتحكمة في الجماعات و كذلك السيرورة التي تعرفها الجماعة بفضل مختلف 

  .التفاعالت بين أفرادها

 إلى تنقسم أن يمكن الدراسي الفصل دينامية: القسم جماعة دينامية.198

 بين تربط التي والعالقات تالتفاعال مختلف عن تنجم داخلية األولى : ديناميتين

 سواء عنها خارجية بعناصر الجماعة تربط خارجية الجماعة و الثانية أعضاء

 .أو جماعات أفرادا كانوا

وثيقة مدرسية لها جانب كبير من األهمية فهو مرآة عمل  :دفتر النصوص.199

األستاذ أمام جميع المتدخلين في الحقل التربوي من إدارة وإشراف تربويين 

 ...تفتيش وجمعية اآلباءولجن 

تعز يز التعلم يبغي أن يكون دافعا داخليا  :الدافعية األصيلة.211

 . نابعا من الذات نفسها 

قاعدة مادية يوظفها األستاذ والتلميذ لبلوغ أهداف التعلم  :الدعامات.211

 .لتعتبر مصدرا أساسيا للتواص

ة تتجسد من خالل عدد من الوضعيات التي لها دالل :داللة الكفاية.212

كما أن هذه .بالنسبة للتلميذ و التي تجندها تلك الكفاية و تعبئتها 

 .الوضعيات تتضمن بعدا اجتماعيا افتراضيا

ذ  -د
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هو السلوك الذي يقوم به من يشغل مكانة معينة ويتم تعلم  :الدور .213

 .هذا الدور بطريقة مقصودة أو بطريقة عرضية 

 .جتماعيأي التغير اإل : جتماعيةالديناميكا اإل.214

 

 

 

 

 

 الرياضية األنشطة مجموع هي المدرسية الرياضة: المدرسية الرياضة.215

 المدرسية، الرياضية الجمعية في إطار التعليمية المؤسسات داخل المزاولة

 ويبرزون فيها التالميذ يبدع ودولية، ووطنية وجهوية محلية ببطوالت تتوج والتي

 كمادة البدنية ربيةالت بين التمييز وينبغي.ومواهبهم كفاءاتهم خاللها من

 تكوينيا نشاطا تعد المدرسية التي والرياضة وإجبارية أساسية تعليمية

 .المدرسية الرياضية الجمعية إطار في يزاول اختياريا تكميليا

اختبار لقياس الذكاء وضعه العالمان النفسيان الفرنسيان  :رائز .216

يس أن بين طالبها وذلك بعد أن الحظت مدارس بار, ألفرد بينيه وتيودور سيمون

مجموعة من المقصرين أو المتخلفين عقليا فرغبت في االسترشاد بأداة تمكنها من 

وقد اشتمل كما وضع للمرة . تحديد قدرة الطالب على استيعاب المواد الدراسية

 .على ثالثين اختبارا 0015عام , األولى

 .الفرد به يشعر ذاتي نقص:الرغبة.217

ي حيز مكاني داخل حجرة الدرس، غالبا الركن التربو: الركن التربوي.218

ويمكن . ما يكون في أحد أركان الحجرة ، ومن األفضل أن يكون معزوال بواسطة لوح

ويجب أن يكون مكان . لمستعمليه أن يلجوه في أي وقت وبسهولة وبدون إزعاج

 .الركن مشوقا ومضاء ومجهزا لتيسير العمل

ات التنفيذية ضمن سياسات عامة تتبناها المؤسس :رؤية التعليم.219

األهداف العامة والرؤية المستقبلية لالنطالق بمقدرات التعليم إلى القرن 

 .الحادي والعشرين

تقنية تدفع بالتالميذ إلى إنتاج و توليد اآلراء  :الزوبعة الذهنية.211

و األفكار حول مشكلة أو موضوع معين عبر إثارة أذهانهم و حثهم نحو التفكير 

 . اإلنتاجية البناءة والخالقة اإلبداعي و المساهمة
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و هي حقل يهتم بمقاربة الظاهرة التربوية  :سوسيولوجيا التربية.211

لسوسيولوجيا في دراسة و تحليل الظروف و ربة تعتمد على القواعد المنهجية مقا

المالبسات االجتماعية المحيطة أو المؤطرة للموقف التربوي، فتهتم نتيجة لذلك 

دراسة األنظمة التعليمية و :عات السوسيوتربوية في مقدمتهابعدد من الموضو

تحليلها والتنظيم المدرسي و عالقته بسوق الشغل و البحث في األصل االجتماعي 

 .للمتعلم و عالقته بتحصيله الدراسي والفشل الدراسي

يهتم هذا الحقل بمقاربة الظاهرة التربوية  :سيكولوجيا التربية.212

فهي تتناول كل ما هو . حات السيكولوجيا بمختلف فروعهامقاربة ترتكز على أطرو

ذو صبغة نفسية ترتبط بشخصية الطفل،فتدرس قضايا النمو النفسي بجوانبه 

المختلفة في عالقتها بالتربية،كما تدرس التعلم و طرائقه و محتوياته و أشكال 

بشكل تقويمه، و بعبارة أدق،كل موقف تربوي يكون الطفل العنصر المستهدف فيه 

 .مباشر أو غير مباشر

هي مقاربة ألبعاد محددة من الفعل  :سيكوسوسيولوجيا التربية.213

التربوي مقاربًة ترتكز على التفاعل بين ما هو نفسي و ما هو اجتماعي، أي ما 

ينتج عن تفاعل األفراد داخل الجماعات التربوية الصغيرة كجماعة الفصل 

جابية أو سلبية على مناخ الجماعة، و الدراسي، و ما يترتب عن ذلك من آثار إي

و من المحاور الرئيسة التي يختص بها . من خالله على مستوى التعلم و التحصيل

 ...، التواصل التربوي(خاصة جماعة القسم)دينامية الجماعة : هذا الحقل نذكر

دراسة وتتبع لمراحل النمو الفكرية و الوجدانية  :سيكولوجيا النمو.214

ية عند االنسان لتحديد خصائص هذه المراحل و آلياتها التي و الحسية و الحرك

 .توجه سلوكه

التعلم ليس مجرد عمليات داخلية أو خارجية  :بنائية -السوسيو.215

وإنما هو أيضا عملية تبادل للتصورات واألفكار بين , ناجمة عن تأثير المحيط 

ات واألفكار المتعلمين بما يسمج بالتعرف على وجهات نظر أخرى وبتصحيح التصور

 .القائمة لدى المتعلم

 للكتابة يستخدم ملون، أو أبيض خشن، و مستوي عريض لوح :السبورة.216

 .الملونة العريض الخط أقالم أو الطبشورة باستخدام للطالب الدروس شرح و عليه

وهو حسب سكينر، مجموعة استجابات ناتجة عن مثيرات المحيط : السلوك  .217

 .اعياالخارجي طبيعيا كان أو اجتم

 السلوك تشكيل اهشأن من يالت التربوية اتربخال رتوفي :سلوكيةال.218

 .يوجد قد ما جوعال فيه، رغوبمال
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 الفعلي التمدرس عملية تتضمن ددةحم زمنية فترة:دراسيةال سنةال.219

 من فترات تتخللها كما التربوية، نظومةمال وفق سياالدر اإلداري والعمل

 .العطل

سياق ) طار الذي تمارس فيه الكفاية ويعني المجال أو اإل :السياق.221

 ..(..مهنيتربوي، اجتماعي، سياسي، 

 (....الجداولالنص، الصورة، )هو مجموع العناصر المادية  :السند.221

و  المرجعيةو  السياق)المقدمة للمتعلم من خالل ثالثة مكونات أو عناصر

 (الموارد/ المعلومات 

والتجريد في المعرفة إن كل درجات التطور  :جرائية السيرورات اإل.222

وكل أشكال التكيف ، تنمو في تالزم جدلي ، وتتأسس كلها على قاعدة العمليات 

 .اإلجرائية أي األنشطة العملية الملموسة

 بها يقوم التي والوظائف العمليات مختلف عمومها في وهي: السيرورة.223

 بناء أجل من ،متمثالته وتصحيح الشخصيةم مكتسباته وإمكاناته لتفعيل المتعلم،

 وتحديد القرار اتخاذ وبالتالي المعارف السابقة في ودمجها جديدة معارف

 .المالئم اإلنجاز

 .التصحيح لتوحيد دقيقة مؤشرات عبر لمعيار تقدير أداة:شبكةالتصحيح.224

 ووجدانية ذهنية/مكونات معرفية عدة بين مي دينا تركيب هي : الشخصية.225

 (فيزيولوجية) حركية- وحس

دعم جديد من المؤسسات التعليمية لالستفادة من  :تمعيةالشراكة المج.226

 .مؤسسات المجتمع واالنفتاح عليه ليشارك في تحمل مسؤولياته 

عمليات اجرائية تنمو عند االنسان عن طريق تفاعله مع : ماتالش.227

 .المحيط
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تعني اإلعاقات التي تحول دون الوصول إلى تحقيق  :صعوبات التعلم.228

لمرجوة من العملية التعليمية، وقد تكون صعوبات مرتبطة بالتلميذ األهداف ا

نفسه سواًء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أم نفسية، وقد تكون مرتبطة بعملية 

التعلم نفسها كأساليب التدريس المستخدمة أو شخصية المعلم أو المناخ العام 

ية مخالفة للنظام في اإلحصاء هي واقعة عشوائ الصدفة .السائد داخل المدرسة

 .المألوف ويستعصي التنبؤ بها، غير أنه يمكن تفسيرها وفقًا لنظرية االحتمال

مدى صحة القياس في مقايس االختبارات من حيث التطابق بين ما : الصدق.229

 .يفترض أن يقيسه االختبار وبين ما يقيسه فعالً 

هو مفهوم يعبر على أهمية التفاعل بين  : الصراع السوسيومعرفي.231

 .في عملية بناء المعرفة وتطوير أدواتها الذهنية(واألفراد عامة)المتعلمين

الطالب والمعلمون أنشطة وبرامج التعلم يمارس فيها حجرة التعلم :الصف.231

 .وفي تفاعل صفي مدروس وبتخطيط سابق 

هو السيطرة التي يمارسها المجتمع على سلوك : جتماعيالضبط اإل.232

اده من أجل أن يتوافق هدا السلوك مع المعايير االجتماعية التي يقرها هدا أفر

 .المجتمع

إحدى مكونات عملية التدريس، فالتدريس تخطيط وتنظيم  ꞉ضبط القسم .233

وتنفيذ وإدارة، ومن هنا فإن إدارة الفصل يقصد بها إدارة التفاعالت ومسارات 

م وذلك في إطار األهداف التي التفكير بينه وبين التالميذ، وبينهم وبين بعضه

  .حددها لهذا الموقف

القا من االسس انط واضح، نموذج عن عبارة هي: البيداغوجية  الطرائق.234

المرجعية التي تستند اليها وانطالقا من حرصها على تحقيق توازن  بين 

 .دواتالغايات، المرجعية، الوسائل و األ: متغيراتها الثالث 

 – سقراط إلى تاريخيا ترجع – ستعماالإ عاألوس :الحوارية الطرائق.235

 إلى الوصول أجل من المتعلمين مع وأفقية عمودية تفاعل عالقات خلق على تقوم

 .المتوخى الهدف

 االعتماد – انتشارا وأكثرها الطرائق أقدم : الدوغمائية الطرائق.236

 تمحور – " التلميذ ليعلم ندرس أن يكفي ":شعارها - والمحاضرة العرض على

 .التعليمية على المدرس مليةالع

 المتعلم به يقوم الذي النشاط أو الفعل هي: الفعالة الطرائق.237

 .هتمامواإل الحاجة تحركه داخلي نشاط وهو ، التعلم سيرورة أو عملية أثناء

ظ -ط  -ض -ص  
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سلسلة الفعاليات المنظمة التي يديرها المعلم داخل  :طرق التدريس.238

 .الشعبة الدراسية لتحقيق أهدافه

هي طريقة التدريس التي تعتمد على قيام المعلم  :لقائيةالطريقة اإل.239

بإلقاء المعلومات على التالميذ مع استخدام السبورة في تنظيم بعض األفكار و 

 .تبسيطها

هي االنطالق من النظري لتطبيقها مع احترام التسلسل  :طريقة البرهنة.241

 .قيةالمنطقي، أي االنطالق من المعرفة النظرية إلى المعرفة التطبي

 يمتلك ال صعوبات تتضمن تعلمية تعليمية وضعية :المشكالت حل طريقة.241

 وتعبئة جهده بذل إلى وحاجة حيرة حالة في يضعه ما ، جاهزة لها حلوال المتعلم

 .المناسبة الحلول إيجاد أجل من المعرفية موارده

 داخل الديداكتيكي العمل أشكال من شكل :البيداغوجية الطريقة.242

تفاعل مستمر سعيا  في والمتعلم المدرس بين يجمع التعلمية يميةالتعل الوضعية

 .وراء بلوغ هدف محدد

 بعملية فيها المعلم يقوم التي الطريقة هي:العملية العروض طريقة.243

 أسلوب وهي بالعرض الطلبة من مجموعة أو طالب يقوم أو الطلبة، أمام عرض

 .علمي تعميم وأ علمي، مفهوم أو علمية، حقيقة لتقديم تعلمي تعليمي

تضمن هذه الطريق أخذ عينة من المجتمع بطريقة  :حتماليةالطرق اإل.244

تضمن أن يكون لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة متكافئة الختياره دون أن تترك 

 .مجاالً للباحث ليتدخل في االختيار

طريقة الحصول على العينة تبدأ بالتعرف على  :الطريقة التضاعفية.245

جراء الدراسة معه واطمئنانه باألمر يطلب منه الباحث مساعدته عضو منهم وبعد ا

 .يصاله بأفراد من جماعته يحملون نفس الخواصإفي 

 .تحتاج بعض الدراسات الى متطوعين إلجرائها :طريقة التطوع.246

يحاول الباحث فيها ان يحصل على عينة تمثل  :الطريقة الحصصية.247

 .و بالنسبة التي يوجدون بهالبحت ا الحصص او الفئات المختلفة في مجتمع

اختيار مجموعة تجمعت مصادفة في مكان لتمثيل  :الطريقة الصدفية.248

 .مجتمع البحت

ينتقي الباحث افراد عينته بما يخدم اهداف  :الطريقة العمدية.249

دراسته و بناءا على معرفته دون ان يكون هناك قيود او شروط غير التي  يراها 

 .هو مناسبة

دة وغاية تخدمها وسائل يؤمن بها افرد ويجاهد من رغبة متجد :الطموح.251

 .أجل تحقيقها

هي الوقائع المؤكدة التي ال يجادل في وجودها أحد والتي  :ظاهرةال.251

 .تشكل األساس المادي لمختلف العلوم

عبارة عن نماذج سلوكية في التفكير والعمل :جتماعية اإلالظواهر .252

 .تباعهاإعلى ي مجتمع ويجد األفراد أنفسهم مجبرون أتسود 
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يعرف بأنه الدراسة العلمية للواقع االجتماعي لوصف  ꞉جتماععلم اإل.253

 .وتفسير هذا الواقع

هوعلم يدرس أثر العمل التربوي في الحياة : جتماع التربويعلم اإل.254

 .االجتماعية و يدرس في نفس الوقت أثر الحياة االجتماعية في العمل التربوي

يهتم بدراسة اإلنسان كاكائن  :(وجيانثروبولاإل)نسان علم اإل.255

نسان من الثقافة ويتخذ علم اإل. جتماعيةبكة من العالقات اإلجتماعي يؤلف شإ

 .موضوع لدراسته

نساني خالل عمليات يهتم بعمليات السلوك اإل : علم النفس ا لتربوي.256

 .التعليم و التعلم سواء من قبل المعلمين أو المتعلمين

نساني حيث يتناول درس مراحل النمو اإلعلم ي :علم النفس النمو.257

 .خصائص كل مرحلة و العوامل المؤثرة فيها

إن الظاهرة التربوية فعالية إنسانية تتداخل فيها  : علوم التربية.258

أي ... البيولوجية،السيكولوجية،السوسيولوجية ، االقتصادية : عدة عناصر

موضوعي يرتبط  يتداخل فيها كل ما هو ذاتي مرتبط بالفرد نفسه، و ما هو

. بالمؤسسات و الشروط العامة و الخاصة التي تمارس في إطارها عملية التربية

و هذا ما يستلزم بالطبع تسخير مقاربات علمية عديدة،تختص كل واحدة منها 

 .م للتربيةبجانب أو جوانب من الظاهرة المدروسة، و هو ما استوجب خلق علو

جتماعي على شكل التفاعل اإل نمط من أنماط :ماعية جتمليات اإلالع.259

 .جتماعية في مرحلة التكوين لم تستقر بعد ولم تأخذ شكل محددإعالقة 

ضطربات التي تؤدي الى نقوص و توقف مجموع اإل : بستملوجيالعائق اإل.261

 .المعرفة العلمية 

 أن يمكن مساره خالل المتعلم يصادفها صعوبة:البيداغوجي العائق.261

 ويساعد إيجابيا يكون قد :مظهران البيداغوجي ائقوللع,ه تسهل أو هتعلم تعوق

 .تعلم المتعلم يعطل أن يمكن سلبيا يكون وقد تعلمه، تحقيق على المتعلم

ينجم عن المحتويات والطرائق التعليمة التي  :العائق الديداكتيكي.262

 قاتنزالإقد تساهم في تشكيل بعض المعارف والمفاهيم المنطوية على أخطاء أو 

 .معرفية

غ -ع  
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في المجال التربوي يتمثل في مختلف االتفاقيات التي تربط  :قدالع.263

االطراف المتدخلة في العملية التربية بشكل صريح او ضمني من اجل التدبير 

 .الجيد للعملية التربية

هو وصف للتفاعالت الواعية أو الالشعورية  : لعقد الديدكتيكيا.264

المعارف يراهن من خالله كتساب إالقائمة بين المدرس والمتعلمين والمتعلقة ب

على سلوكات المدرس المنتظرة من قبل المتعلمين من جهة ، وسلوكات المتعلمين 

المنتظرة من طرف المدرس من جهة ثانية ، وعالقة هؤالء بالمعرفة المستهدفة من 

 .قبل عملية التعلم

بحيث ثير غير مرغوب فيه يتبع سلوكا ما، إجراء مؤلم أو م: العقاب.265

 .حتمالية تكراره الحقاإضعاف يعمل على إ

 مدى مراعاة المنهج للواقع العالمي، ومواكبته :عالمية المنهج.266

للمتغيرات الدولية، بهدف تكوين عقلية قادرة على التفاهم الدولي ومسايرة 

التي تحدث في العالم، مثل مراعاته للتربية من أجل السالم والتفاهم  التغيرات

  .ايا البيئية التي تحدد حياة اإلنسان على األرضالحضارات، والقض الدولي وحوار

فهي شكل من أشكال النشاط يخضع في بادئ األمر لإلرادة  :العادة.267

والشعور، ومع دقة وجودة التعلم لهذا النشاط يصبح تكراره آليا ، ويتحول 

إلى عادة ، ومن المحتمل أن تظل تلك العادة مستمرة بعد أن يختفي الهدف من 

نوع من أنواع السلوك المكتسب يتكرر في المواقف "ي، ومن ثم فهيالنشاط األصل

 ".المتشابهة

 .إذا تعلق اآلمر بنواقص ملحوظة لدى كل المتعلمين :عالج جماعي.268

 .تحدد انطالقا من تصنيف األخطاء حسب المعايير :عالج ضمن مجموعات.269

 .عندما ينفرد أحد المتعلمين بنقص يتطلب التدخل السريع :عالج فردي.271

 بالتفاعالت ضيقة جماعة كأي الفصل جماعة تعج: التفاعلية لعالقاتا.271

 بعضها التفاعالت وهذه لوجه؛ وجها األعضاء لتواجد نظرا وذلك اتشخصي-بين

 انجاز على التعاون المساءلة، المناقشة،" التعليمية بالمهام مرتبط إجرائي

 . "...النفور التعاطف،" وجداني وبعضها ،"..مدرسي عمل

 عالقة – تالميذ/المدرس عالقة)أكثر أو موضوعين بين ورابطة صلة :ةالعالق.272

 .(....أسرة/عالقةمدرسة – تالميذ تالميذ

 الال أو بالتوجيهية األمر يتعلق وهنا : البيداغوجية العالقة.273

 لووين كورت مثال يتحدث ، المجال هذا وفي ، الجديدة التوجيهية أو ، توجيهية

Kurt lewin التسيير وعن ، الالتوجيهي وعن ، السلطوي الجماعة رئيس عن 

 من وخاصة ، االجتماعي النفس علم من مشتقات مفاهيم وهي ( الديمقراطي

 .) الجماعات بدينامية اهتمت التي الدراسات

هي مزيج من هذين المفهومين ، من :العملية التعليمية التعلمية .274

  .مر ألجل بلوغ المعرفةجهة المدرس و المادة الدراسية و التلميذ في تفاعل مست
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فهي باختصار بسيط تتمثل في تجهيز أو إعداد  :العملية التعليمية.275

أفراد يتمتعون بقدر من المعرفة والمهارة في مواضيع محددة، يمتلكون بعض 

 .التأهيل المناسب لسوق العمل

هي محاولة الفرد أو الجماعة للحصول مكاسب  :عملية المنافسة.276

بهم دون غيرهم على مختلف مجاالت الحياة االقتصادية مادية أو معنوية خاصة 

 .الخ....واالجتماعية والسياسية 

 .مجموعة جزئية من مجتمع البحت يتم اختيارها بطريقة معينة :العينة .277

صفة لما يتم اختياره دون اعتبار ألي مميزات ألعضاء   :العشوائية.278

 ارهالمجتمع منفردين، وبذلك يكون لكل منهم حظ متساو الختي

التعليمية  السياسة وتوجيهات التربية فلسفة عن تعبر : الغايات.279

 صيغة وعلى أحزاب وبرلمان من الضاغطة والجماعات السياسة رجال لدن من صادرة

 للتأويل والقابلية المثير والجذاب تتميز بشكلها وتطلعات ورغبات وقيم مبادئ

 . مثال اللغة القومية على كالمحافظة

متخصصة تكفل للتلميذ  ظام تربوي يحتوي على برامجن :غرفة المصادر.281

حين أنها  تربيته وتعليمه بشكل فردي يناسب خصائصه واحتياجاته وقدراته، في

 تفسح المجال أمامه ليتعلم في الفصل العادي ليس فقط المعلومات والمهارات

 .األكاديمية بل التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين
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هو عملية تبادل تهدف إلى تغيير سلوك كل من  : فعل التربويال.281

المعلم و المتعلم وهي عملية تمر عبر موضوع الدرس، و تجري في إطار مؤسسي 

 ."معين

يوظف الفعل الديداكتيكي مرادفا لفعل  : الفعل الديداكتيكي.282

ة التعليم والتعلم، فهو بهذا القدر او ذاك وصف للسلوكات التي تتم داخل وضعي

 .ديداكتيكية، التي تعتبر بدورها مرادفا لوضعية التعليم والتعلم

هي مقاربة للظاهرة التربوية برمتها مقاربة فلسفية :فلسفة التربية.283

: هتمامها يكمن في وضع التربية في شموليتها موضوع تساؤل كبيرإمحضة،أي أن 

فلسفة و عالقة كل ذلك بال... ماهيتها ،طبيعتها ، إمكاناتها ، غاياتها 

و نظرا للدور التوجيهي لفلسفة التربية، فهي تعد بمثابة . العامة للمجتمع

الخيط الناظم الذي يؤلف مختلف علوم التربية بما يجعلها تسير جميعها في خظ 

 . عام مشترك ال يحيد عن التوجه العام لفلسفة المجتمع

يحاول هذا العلم أن يقارب نواحي من  :فيزيولوجيا التربية.284

رة التربوية مقاربة فيزيولوجية فالمعطيات الحيوية التي تالزم الفرد في الظاه

عتبار في الممارسة ي أخذ البعد الفيزيولوجي بعين اإلأي نشاط يقوم به، تستدع

تدخل في هذا المضمار مجموعة من الشروط ترتبط أهمها بالصحة الجيدة .التربوية

فيزيولوجيا التربية  ولهذا تركز. والتغذية المتوازنة والنوم الكافي

اهتمامها على العالقة القائمة بين هذه الشروط وبين التعلم المدرسي، بالنسبة 

 .للطفل المتعلم

الفضاء المدرسي بما يشمله من قاعات وساحات : الفضاء المدرسي.285

وحدائق وأجهزة ومرافق مختلفة، له مكانته الهامة في تفتيح شخصية الطفل 

 .ية والنفسيةوالمحافظة على صحته الجسم

سباق وصراع من أجل الوصول إلي أفضل النتائج بصدق وأمانه  :الفاعلية.286

 .يؤكده حماس داخلي وخبرة طويلة ووعي وظيفي ومهني

 والمزاجية العقلية مستوياتهم في الطالب اختالف :الفردية الفروق.287

 الصفات في الجماعي المتوسط عن الفردية االنحرافات تمثل وهي والبيئية

 .لفةالمخت

 هو school phopia المدرسة فوبيا أو المدرسة رهاب:المدرسة فوبيا.288

 ، المدرسة في البقاء من الزائد القلق بسبب المدرسة إلى الذهاب األطفال رفض

 جسمية شكاوي صورة في الرفض هذا عن المدرسة من المتخوفين األطفال يعبر و

 . المنزل في ئهمإبقا و المدرسة إلى الذهاب بعدم والديهم بها يقنعون

ق -ف  
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هي أداة تحفز التالميذ وتدفع بهم الى التركيز على ما  :فيلم فيديو.289

 .و معلومات أساسيةفيلم من وقائع و أحداث يعرضه ال

مكانات الموجودة لدى الفرد التي تمكنه من أداء هي مجموع اإل:القدرة.291

 .مهام مختلفة

 عند رقمية قيمة إلى ما سؤال على المتعلم إجابة هو تحويل :القياس.291

 .المتعلم عند الدراسي التحصيل وكمية درجة لتحديد قياسي كإجراء التصحيح

تصورات عن ماهو مرغوب وغير مرغوب فيه على مستوى أكثر هي  :القيم.292

 .عمومية لدى أفراد المجتمع

كتساب سمات شخصية ونفسية من خالل تحريك النواحي اإليجابية إ :القيمة.293

 .المتعلم  واألخالقية والمهنية في نفس

 أو فاهيممال من لعدد ستجابةلإل الفرد ستعدادإ :التكيف على قدرةال.294

 .ما تمعجم داخل األعراف أو التقاليد

هو نتائج السلوك أو المحاولة تجاه موقف مثير  : قانون األثر .295

إذا فشلت نتج عنها انزعاج . و هو تغذية راجعة لهذه المحاولة .يواجهه الكائن

 .رتياحالرضا و اإل س وعدم الرضا و العك

األوعية التي وضعت لتستشار أو ليرجع إليها بشأن  :قائمة المراجع.296

 معلومة أو معلومات معينة 

بواسطة هذه الطريقة بكتابة األسماء أو  العينة يتم اختيار :القرعة.297

ووضع جميع , األرقام لجميع وحدات المجتمع األصلي كل اسم وحده على ورقة منفصلة

فيتم اختيار الوحدات منها دون , صندوق وخلطها مع بعضها البعض األوراق في 

 تمييز بين األوراق المختلفة

وهي قوائم من االقتراحات واإلرشادات تقدم  :قوائم التقويم الذاتي .298

 .للتلميذ قصد توجيهه خالل عمله، بحيث يلجأ إلى وضع عالمة على الجواب المالئم

ف االجتماعية التي يقوم بها الفرد تعد من األدوار أو الوظائ :القيادة.299

ويعرف القائد (. األتباع)أثناء تفاعله مع غيره من أفراد الجماعة ( القائد)

بقوته وقدرته على التأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكا تهم بغية بلوغ هدف 

ذلك من خالل تحسين التفاعل االجتماعي بين األعضاء والحفاظ على  و. الجماعة

 . وتيسير الموارد لهاتماسك الجماعة 

نظام تشاركي يعطي لفرق العمل مزيد من الحركة  :القيادة بالداخل.311

راكة تنظيمية قادرة على في االنخراط العملي دون فوضى أو ترسل ولكن بش

 .اإلنجاز

 

 

 



Lu^l     
 

 Page 33                            الطالبة االستاذة: مرداد سهام

 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

-معارف)على تعبئة مجموعة موارد( المتعلم)قدرة الفرد :الكفاية.311

 .لة ضمن مجموعة من الوضعيات المترادفةمدمجة لحل وضعية ـ مشك(مواقف -مهارات

 بمادة المرتبطة الكفايات هي : الكفاية النوعية او التخصصية.312

 سبيال تكون قد و المستعرضة الكفايات من أقل شمولية وهي معينة دراسية

 لتحقيقها

 مجاالت و مواد بين مشتركة كفايات هي: عرضانأوالالممتدة ةالكفاي.313

 .متعددة دراسية

 عمليات التعلم ستعمال داخلمطبوع منضم موجه لإل : رسيتاب المدالك.314

 .داة الرئيسية المعتمدة في نقل المعاريفو التكوين المتفق عليها و هو األ

 في أصبحت قد التكنولوجيا لكون عتباراإو :التكنولوجية الكفايات.315

 وتداخل تنوع بفضل خصبا حقال تشكل كونها إلى ونظرا التخصصات، كل طرق ملتقى

 العام الخير تحقيق إلى تهدف التي المختلفة العلمية والتطبيقات نياتالتق

 الكفايات تنمية فإن الحياة، وجودة المستديمة قتصاديةاإل والتنمية

  :على أساسا تعتمد للمتعلم التكنولوجية

  .التقنية المنتجات وإنتاج وإبداع ورسم تصور على القدرة -

 ومعايير وتقنيات والقياس، والمعايرة روالتقدي التحليل تقنيات من التمكن -

  .ستشرافواإل بالتوقعات المرتبطة والتقنيات الجودة، مراقبة

 الحاجيات مع وتكييفها المنتجات تلك لتطوير الالزمة العمل وسائل من التمكن -

  .المتجددة والمتطلبات الجديدة

 المناهج في شمولي بشكل معالجتها يتم حتى:التواصلية الكفايات.316

  :إلى تؤدي أن ينبغي لتربوية،ا

 من والتمكن األمازيغية للغة المناسب الحيز وتخصيص العربية اللغة إتقان -

  .األجنبية اللغات

 مختلف في وخارجها التعليمية المؤسسة داخل التواصل أنواع مختلف من التمكن -

 .الدراسية المواد تعلم مجاالت

  :تشمل أن وينبغي :الثقافية الكفايات.317

 أحاسيسه دائرة وتوسيع للمتعلم، الثقافي الرصيد بتنمية مرتبطا رمزيا شقا -

 بكل شخصيته تفتح مع بتناغم البشرية وللحضارة للعالم ورؤيته وتصوراته

 بيئته ومع ذاته مع منسجم وكإنسان مغربي كمواطن هويته وبترسيخ مكوناتها،

  .العالم ومع

 .عامة بصفة بالمعرفة متصال موسوعيا شقا -

 

 ك
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 :المتعلم إكساب تستهدف:المنهجية الكفايات.318

 .العقلية مدارجه للتفكيروتطوير منهجية -

  .وخارجه الفصل في للعمل منهجية -

 ومشاريعه الذاتي تكوينه وتدبير ووقته وشؤونه ذاته لتنظيم منهجية -

 .الشخصية

تسمح هذه األداة بتصوير و تحليل مختلف األنشطة و المهام و  :الكاميرا.319

 .دوار التي يقوم بها التالميذ داخل الفصل الدراسياأل

 

 

 

هي أساس نظري يتكون من مجموعة من المبادئ يتأسس عليها  :المقاربة.311

ومنه فالمقاربة هي الطريقة التي يتناول بها الدارس , البرنامج أو المنهاج

 .أو هي الطريقة التي يتقدم بها من الشئ, أو الباحث الموضوع

التي تفيد في الكشف عن مختلف مكونات  :كتيكيةالمقاربة الديدا.311

عملية التدريس من أهداف ومحتويات تعليمية وطرائق ووسائل وتقنيات وتقويم 

تربوي، بما يساعد على إبراز العناصر التي قد تكون مسؤولة عن تعرض 

المتعلمين لعائق ما في تعلمهم، وهذا يستلزم من المربي أن يستعين هنا بما 

 .بالديداكتيك أو علم التدريس كما يميل البعض إلى تسميتهيعرف حاليا 

التي تفيد في الكشف عن طبيعة األطر  :المقاربة السوسيولوجية.312

رة بمناخها العاطفي المرجعية التي تتحكم في تربية الطفل وتنشئته، خاصة األس

يب جتماعية وأسالعي والثقافي، وطبيعة العالقات اإلجتماقتصادي واإلوبمستواها اإل

وهذه المقاربة تستلزم من المربي أن . إلخ... المعاملة السائدة داخلها

 .يستعين بحقل سوسيولوجيا التربية

د في الكشف عن طبيعة التي تفي :المقاربة السيكوسوسيولوجية.313

جتماعية وأشكال التواصل داخل الفصل الدراسي الناجمة عن تفاعل العالقات اإل

ء ومدرسهم، كما تفيد كذلك في تحديد المكانة المتعلمين فيما بينهم وبين هؤال

السوسيومترية لكل عنصر داخل جماعة الفصل ومواقع التقبل والنبذ بالنسبة لكل 

ستعانة بحقل ذه المقاربة تستلزم من المربي اإلإلخ وه... متعلم

 .سيكوسوسيولوجيا التربية

التي تفيد في الكشف عن العوامل ذات  :المقاربة السيكولوجية.314

صبغة النفسية، أي المرتبطة بشخصية المتعلم ذاته، والتي يمكن أن يكون لها ال

دورها في إفراز المظاهر السلوكية المميزة للحالة، كالقلق والتوتر ومختلف 

ة تستلزم من وهذه المقارب. إلخ...نفعاليةضطراب الحياة اإلإ العقد النفسية و

 .ا التربيةستعانة هنا بحقل سيكولوجيالدارس أو المربي اإل

 م
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نتقاء إهي المقاربة التي تعين التالميذ على  :المقاربة بالكفايات.315

قل أهمية كما أنها تتيح لهم إمكانية أمكتسباتهم و التمييز بين ما هو 

 .التحكم الجيد في المكتسبات المهمة

وهي المادة الدراسية التي تتكون من محتوى  :المادة التعليمية.316

من أفكار وتصورات ومواقف ومهارات،  والتي  ,ميذالمادة المراد نقلها للتال

 .    ن يتعلمها ويكتسبها المتعلمأنتوخى 

 و للتعليم، موضوعا تكون أن يمكن معرفي فرع :دراسيةال مادةال.317

 و خاص، معجم و مفاهيمي حقل له و محددا، دراسته موضوع تكون منظم معرفي مجال

 .القوانين و خاصةال الظواهر و المفاهيم و المسلمات من مجموعة

وهم أولئك الذين يعتمدون بالدرجة األولى  :المتعلمون البصريون .318

في تعلمهم على حاسة البصر ، وما يشاهدونه عيانا ، كالمكتوب ، والمصور ، 

والخرائط ، والمبيانات وغيرها ، ويأتي المسموع والملموس في المراتب 

 .بيرة من المتعلمينالموالية، وهذا النموذج هو السائد ويشمل نسبة ك

عتمادهم على السمع وبشكل إوهم الذين يكون : المتعلمون السمعيون .319

كتساب جل المعارف المقدمة لهم ، ويشكل البصر واللمس والحركة إكبير في 

معينات تأتي في مرتبة موالية من الترتيب من حيث األهمية ، وتشكل هذه الفئة 

 .نسبة أقل من سابقتها من المتعلمين

تساب معارفهم وخبراتهم على كإيعتمدون في  :تعلمون اللمسيونالم.321

، أو التذوق، أي التعلم عن طريق وضع اليد في العجين كما يقال ، وهم اللمس

 . يشكلون بطبيعة الحال قلة من بين المتعلمين عموما

 عليها تغيير إحداث يمكن التي العناصر:الديداكتيكية  المتغيرات.321

 كاآللة مساعدة أداة ستعمالإ)مثال معين، تعلمي نشاط تعقيد أو تبسيط جلأ من

 ....(ما نشاط مدة في تغيير الحاسبة،

إلى المدى الزمني الذي يريد المتعلم أن يقضيه في  وتشير:المثابرة .322

 .التعلم 

تمتاز الوضعية التعليمية بكونها وضعية مثلثة  :المثلث التعليمي .323

وتهتم . التلميذ و المدرس و المعرفة: تجمع بين ثالثة أقطاب غير متكافئة هي 

بيداغوجيا المواد بتحليل كل قطب من هذه األقطاب الثالثة على حدة، كما تهتم 

 .بدراسة التفاعالت التي تربط كل قطب من هذه األقطاب بالقطبين اآلخرين

تخاذ قرارات إ دراسة نتائج التالميذ بصفة دورية و :قساممجالس األ.324

نتقال التالميذ إلى المستويات الموالية أو التكرار إ تخاذ قراراتإ+التقدير 

قتراح القرارات التأديبية في حق إ+ دراسة وتحليل طلبات التوجيه + أو الفصل 

 .ستغاللها لتنظيم عمليات الدعم والتقويمإتحليل النتائج و+ التالميذ 

+ دراسة وضعية تدريس المادة وتحديد حاجياتها  :المجالس التعليمية.325

تتبع نتائج تحصيل + ة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج مناقش

ختيار الكتب المدرسية إ+ نجاز تقارير دورية حول النشاط التربويإ+ التالميذ 

 .المالئمة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة عليها
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نماذج وأطر عملية لتحقيق الجوانب الهادفة في  :المدرسية المجالس.326

نسجام والترابط تحت رؤية واإل الوصول به إلي مرحلةالتكاملاء اليومي واألد

 .محددة 

 يترأسها ستشاريإ طابع ذات دستورية مؤسسة: للتعليم األعلى المجلس.327

 المجلس تنظيم إعادة تمت .المغربية المملكة دستور من 32 الفصل بموجب الملك

 محرم من 11 في الصادر 1.05.152 رقم الشريف الظهير بمقتضى للتعليم األعلى

 القطاعات كافة عن ممثلين من يتألف .2006فبراير 10 ل الموافق ،1427

 أعضاء إلى باإلضافة يضم، إذ والتكوين، التربية بمسألة المعنيين والفاعلين

 لصفتهم، أو والتكوين التربية ميدان في كفاءتهم باعتبار لشخصهم، معينين

 التعليمية للنقابات ممثلين عضاءوأ البرلمان، لمجلسي ممثلين أعضاء

 والجمعيات والتالميذ والطلبة والمدرسين التالميذ وآباء والمشغلين وللموظفين

 .والتكوين التربية بقطاعات العاملة

 الطرائق خاصة للطرائق،وبصفة القبلية الدراسة :الميتودولوجيا .328

 وإجراءاتها ومبادئها غاياتها حيث من العلمية للطرائق تحليل وهي العملية،

 .وتقنياتها

 من مجموعة تضم إصالحية منظومة هو الوطني الميثاق:الوطني الميثاق.329

 والتربوي التعليمي نظامنا لتغيير الصالحة والمعايير واآلليات المكونات

 وقادرة مؤهلة تعليمية مؤسسة خلق قصد والمستويات األصعدة جميع على وتجديده

 التطورات كل ومواكبة السوسيواقتصادي، المحيط على واالنفتاح المنافسة على

 العلمية التطورات كل مع والتأقلم المستجدة، الموضوعية الواقعية

 الميثاق ويعتبر .واالقتصاد واإلعالم االتصال :مجاالت في والسيما والتكنولوجية

 الترابية الوحدة بعد وطنية أسبقية أول و كبيرا إصالحيا مشروعا الوطني

 إخراج من المرسومة واألهداف الغايات كافة لتحقيق (2010-2001)وطنية وعشرية

 حداثي متطور بلد إلى والرداءة والركود واألزمات التخلف شرنقة من البلد

 والمواكبة المنافسة على القدرة و والجودة الديمقراطية آليات تسوده منفتح

 .الحقيقية

 التي توالخبرا المعارف مجموع تضم مكتوبة تربوية وثيقة:المنهاج.331

-التعلم أنشطة-المعرفة-األهداف:أربعة من عناصر وتتكون التالميذ، يستعملها

 التقويم

 التربية تستخدمها التي األساسية األداة هو : الدراسي جاالمنه.331

 والتنفيذ التخطيط إلي يحتاج وهو التربوية العملية من أهدافها لتحقيق

 ومخرجات مدخالت له ملمتكا نظام يمثل وهو مستمر بشكل لعناصره والتقويم

 .تنفيذ وآليات

 وجميع التالميذ بها يقوم التي األنشطة كل يشمل :التربوي المنهج.332

 وطرائق المحتوي يشمل وهو .المدرسة إشراف تحت بها يمرون التي الخبرات

 الحسبان، في التعليمية البيئة وضع يجب وضعه وعند ذلك، من والغرض التدريس

 .المتعلم يتلقاها التي المنظمة للدراسة نتيجة يتحقق وهو
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رسم تخطيطي بين الصورة العامة والكلية للمنهج، وهو  :مخطط المنهج.333

األولية أو الميدانية لخبراء المنهج، ويوضح قدر اإلمكان،  يعبر عن الرؤية

وكافة التفاعالت الرأسية واألفقية بينها، وعالقة كل  المكونات األساسية للمنهج

 .للمنهج مةمنها باألهداف العا

هو عمل متصل بالحياة يقوم على هدف محدد، وقد يكون نشاطًا : المشروع.334

 .فرديًا أو جماعيًا وفقًا لخطوات متتالية ومحددة

 إلى القيم مجال من التربوي المشروع ينتقل: البيداغوجي المشروع.335

 الكفايات بمصطلحات مواصفات التخرج تحدد صيغة وهوكل المباشر، الفعل مجال

 أو دورة معين تكوين مدى على التربوي الفعل شركاء يلتزمها التي راتوالقد

 وخطوات المستعملة الوسائل التربوي المشروع يتضمن كما . محددة دراسية

 .التقويم وأنماط المعرفة المقترحة اكتساب

 مهارية معرفية أهداف تحقيق إلى تسعى خطة:التربوي المشروع.336

 .منظمة عمليات عبر إلى بلوغها التالميذ يسعى ومشكالت حاجات تترجمها ووجدانية

حترام إح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار قتري :مجلس التدبير.337

دراسة برنامج عمل المجلس التربوي والمجالس + النصوص التشريعية والتنظيمية 

دراسة التدابير المالئمة لضمان صيانة المؤسسة + التعليمية والمصادقة عليها 

+ لسنة الدراسية الموالية دراسة حاجيات المؤسسة + تلكاتها ى مموالمحافظة عل

إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها 

 .المصادقة على التقرير العام المتعلق بنشاط المؤسسة +

كل ما يضعه “: ج بأنهامضمون الشيء ويعرف محتوى المنه :المحتوى.338

ج من خبرات تفصيلية للموضوعات المقررة، سواء كانت انهالقائم بتخطيط الم

خبرات معرفية، أم مهارية، أم وجدانية، بهدف تحقيق النمو الشامل والمتكامل 

 .جاللمتعلم، أي أن المحتوى هو المضمون التفصيلي للمنه

 الذي الشخص أيضا هو و كتسابها،إ يراقب و معارف يبلغ من :المدرس.339

 اإلرشاد و بالتدريب أيضا مكلف و المدارس، داخل لتالميذا تربية مسؤولية يتحمل

 .التوجيه و التنظيم و

 والبيداغوجية التربويَّة المقاربات كلَّ  َيستثِمر :الفعَّال المدرس.341

 .التعلمية التعليمية العمليَّة ُصْلب في المتعلِّم تجعل التي الفعَّالة

جسمية وعقلية  مؤسسة أسسها المجتمع لتربية أبنائه تربية :المدرسة.341

 .جتماعية مقصودة ومخطط لها تجعل منهم أعضاء صالحين في المجتمعإو

هي مدرسة تطبق فيها األفكار والمفاهيم : نموذجيةالمدرسة ال.342

والمبادئ التربوية الجديدة بدرجة عالية من الضبط، وتقدم فيها مناهج دراسية 

يعهد إليها القيام بشكل يمكن اعتباره نموذجيًا، وهذه النوعية من المدارس 

 .بالتجريب لكل جديد قبل تعميمه في المدارس األخرى
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 أداءات تقويم إلى يهدف بيداغوجي إجراء : مستمرةال مراقبةال.343

 على العمل و مردودهم و إمكاناتهم تعرف من تمكن مستمرة بكيفية المتعلمين،

 و ات،األدو فاعلية حول معلومات على الحصول من المدرس تمكن و تطويره،

 .المستعملة التعليمية العمليات

جملة األنشطة التي تعتمد على المالحظة والتحليل بهدف  :مراقاباة.344

التأكد من مدى مطابقة العمليات المنجزة مع التوقعات المخططة وذلك ألجل 

 . تعديل وتصحيح سير أو فحوى هذه العمليات

وضعيات تأخذ الكفاية مرجعيتها ضمن فئة من ال :مرجعية الكفاية.345

 .يمكن تمييزها بطريقة دقيقة من خالل عدد من المتغيرات

مرجع ) التي تتأسس عليها الوضعية  الحديثةوتعني المراجع  :المرجعية.346

 .وهناك من يدمج المرجعية في المعلومات... (. زمني، مرجع مكاني، مرجع حدثي 

يعني بياجيه من المرحلة المعرفية نمطا من  :المرحلة المعرفية.347

راكيب المعرفية والعمليات العقلية والمفاهيم التي تظهر لدى األطفال في الت

 .والتي تختلف عنها لدى األطفال في مرحلة عمرية أخرى , مرحلة عمرية

 خالل من والقيم المبادئ إدماج القيم مرصد يتولى :القيم مرصد.348

 أحد القيم وجعل المؤسسة التعليمية فضاء عبر والتكوينية التربوية المناهج

ووطنية  دينية أبعادا القيم مرصد ميثاق ويضم .التربوية المنظومة مرتكزات

 وللمرصد .بها للتشبع مدعوا المتعلم يكون وجمالية وأخالقية وعلمية وإنسانية

 .ومؤسسية وإقليمية جهوية مركزي ومنسقيات مكتب

 ونظامها– الوزارة – التربوية المؤسسة نوايا عن تعبر : المرامي.349

 شكل على التعليم ومفتشين ومسيري ومؤطرين اداريين لدن من صادرة , يالتعليم

 المباشر رتباطهاإب وأســـــــــالك التعليم وتتميز والمواد البرامج أهداف

  .بالعربية والكتابة القراءة مهارات كتسابإ: مثل والمناهج والوسائل بالمواد

 الكتاب غير) الطالب إليها يرجع التي المصادر تلك :التعلم مصادر.351

 البيانية والرسوم واإلحصاءات والمجسمات والصور والخرائط كالسبورات (المدرسي

 غير األخرى والكتب السمعية والوسائل والمجالت واألفالم والشرائح والنماذج

 مستوى مع وتتالءم المدرسي، الكتاب مع تتكامل أن فيها ويشترط المنهجية

 العملية إثراء في وتساهم عليها، الحصول في يشاركون الذين التالميذ

 .للطالب المختلفة المهارات وتنمية التعليمية،

مصادر  بيئة تعليمية تحتوي أشكااًل متنوعة من :مركز مصادر التعلم.351

 المعلومات، يتعامل معها الطالب و تتيح له فرص تنمية مهارات البحث والتفكير

 .لذاتي والتعاونيواكتساب الخبرات وإثراء معارفه من خالل التعلم ا

مدى نجاح االختبار أو وسائل القياس في تحقيق ما ترمي   :المصداقية.352

 .إلى قياسه أو تدعي لنفسها تحقيقه

المعلومات  تذكر على الطالب بقدر المتصلة األهداف هي: المعارف.353

 .ستدعائهاإو
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ساسا بطريقة بعدية و يبنى على أجهاز بيداغوجي يتم  :المعالجة.354

ات يستخرجها المصحح من منتوج المتعلم ليقترح حلوال قصد تجاوز بيانات و معلوم

 .الخلل الدي يعيق نماء الكفاية لدى المتعلم او مجموعة من المتعلمين

هي الجانب المعرفي للعلم ، وهي نتاج التفكير :العلميةالمعرفة .355

والبحث العلمي ، يتوصل إليها الباحثون عن طريق المالحظة والتقصي والبحث 

ريبي ، وهي تتصف بالقدرة على وصف الظواهر وتفسيرها ، وهي تعتبر خلفية التج

 . أساسية للتقدم العلمي وهي األساس القوي الذي يقوم عليه صرح العلم وبنيانه

هي المعرفة التي يتم فيها تقرير اإلستراتيجية  :المعرفة الشرطية.356

ستخدام إى ينبغي المحددة التي ستنجح في تحقيق الهدف دون غيرها ، وتحديد مت

 . اإلستراتيجية المحددة في موقف تعلمي ، أو وفق ظروف وشروط تعليمية محددة

لماذا و، وكيف ) وتتضمن المعرفة الشرطية اإلجابة عن األسئلة التي تبدأ بـ 

وإيجاد العالقة بين المهارة أو المعرفة المهارية ، واإلستراتيجية ، ( يمكن ؟ 

 .لعلمية أو الموقفوبين متطلبات األداء في ا

نوع من المعرفة المبسطة التي تأخذ عادة شكل  : المعرفة النوعية.357

معلومة واحدة ، والتي تصف أو ترمز لشيء أو لحدث أو لظاهرة منفردة بعينها ، 

ومن ثم فهي تفتقد لصفة التعميم وعادة ما يتطلب تعلمها قدرات عقلية دنيا 

وتشمل المعرفة النوعية عددًا من  ( Abilities Memory ) خاصة قدرات التذكر

الحقائق المطلقة والحقائق : الصور المعرفية التي تندرج تحتها من أبرزها 

 .النسبية والبيانات واالصطالحات

 يكتسبها أن يفترض التي والمفاهيم األساسية المعلومات :المعرفة.358

 .التعليمي البرنامج إكمال عند المتعلم

 قد و ستعمالها،إ وتوظيف تفسيرها و هاتنظيم تم معطيات :المعلومات.359

 ...فيديو شريط أو مسموعة أو مكتوبة تكون

يتم تحديدها عند صياغة الكفاية و،هي صفات المنتوج المنتظر :المعيار.361

 .مثالية -عامة –مجردة  :و تتصف بكونها

مؤشر يمكن من تمييز شيء معين على أنه إنجاز متقن،  :معيار النجاح.361

مة على أن الهدف المتوخى قد حقق فعال وهو أيضا مرجع بمعنى أن المؤشر عال

يستند إليه في الحكم على إنجاز معين، فهو بهذا المفهوم متطلبات أو قواعد 

 . أو توقعات نعتمدها كأساس للحكم على درجة اإلثقان في إنجاز التلميذ

معايير كيفية وهي معايير ذات ( 0)ويمكن التمييز بين نوعين من المعايير، 

صبغة مطلقة مثل معرفة التواريخ أو الرياضيات، فالمعيار هنا يكون محددا 

معايير كمية وهي معايير ذات طبيعة ( 2. )بحيث أن المتعلم إما يصيب أو يخطأ

 .نسبية مثل عدد األخطاء المسموح بها أو نسبة اإلجابة الصحيحة

 صفات و خصائص عن تعبر التي الرموز أو األشياء من مجموعة :مفاهيمال.362

 .ما حادثة أو لظاهرة مشتركة

 مكان في الطالب يدرسه الذي المدرسي الكتاب هو: الدراسي المقرر.363

 (.... حياءاإل - التاريخ) مقرر مثل معينة غرف وداخل معينة وبيئة معين
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العناوين والموضوعات والعناصر الرئيسة  مصطلح يشير إلى :المقرر.364

نهج أو برنامج تعليمي، أو دراسي، موجه التي يدور حولها المحتوى العلمي ألي م

 .ألية فئة أو مجموعة من الدارسين

 التي العلمية النصوص لصعوبة النسبية الدرجة: الكتاب مقروئية.365

 .لمضمونها فهمة في الطالب اههيواج

مجموعة من الوحدات الصغرى المترابطة بينها برابط هو  :مقاطاع ال.366

 .جزءا من الدرس المهمة أو الهدف المتوخى والتي تشكل 

جتماعي إوهي الوضع الذي يشغله الشخص في نسق   :جتماعيةالمكانة اإل.367

أو .معين وقد تكون هذه المكانة مورثة نتيجة عوامل خارجة عن إرادة الفرد 

مكتسبة يحتلها الفرد بجهده الشخصي وتخضع هذه المكانة إلى عوامل عدة منها 

 .الخ...التحصيل العلمي، الدخل، المهنة 

 أو تعليمية، مواقف في تعلمه سبق مما المتعلم لدى تبّقى ما كل:مكتسب.368

 وتعد .النسيان أو التشتت لعوامل تتعرض لم من خبرات تربوية، به مرّ  ما

 مساعدة أساليب على عتمادهاإب التعليمية، وجود العملية على مؤشرا المكتسبات

 .ذلك على

 اجل من الضرورية الكفايات و المعارف مجموع :القبلية المكتسبات.369

 .معين تعلمي بمقطع المتعلقة األهداف تحقيق

ختصاصين لوضع فروض معينة بهدف لقاء يجمع بين كافة اال :الملتقى.371

 .نتماء إلي نواتج لها قيمة علمية وعملية محسوبة اإل

هو ذلك الملف الذي يتم فيه حفظ نماذج من أداء  :ملف اإلنجاز.371

ي تشير إلى مدى نموه الطبيعي اته التالمتعلم بهدف إبراز أعماله ومنجز

 .جتماعي والنفسي واألكاديمي والمهاري واإلبداعي والثقافيواأل

هو مجموعة الظروف التي يستطيع المعلم أن يوفرها  ꞉قسممناخ ال.372

أسلوب التعامل، درجة التفاعل التي يسمح : للدارسين في مواقف التدريس مثل 

ون من شأنه مساعدة الدارس على بلوغ بها، ومستوى الدافعية وغيرها مما يك

  .أهداف الدرس

توظف التقنية من أجل فتح حوار حول مشكل مطروح يتعلق  : المناقشة.373

 .بموقف أو قضية و يطلب من التالميذ إبداء آرائهم حولها

 نشاط أو عمل أي تخطيط في علمية وطريقة منهجي أسلوب:النظم منحى.374

 .النتائج أفضل لتحقيق وتنفيذه

 التعلم، عملية تتطلبها التي المهارات مجموعة:التعلم تمهارا.375

 التفكير مهارات وتشمل ومنظمة، تدريجية بصورة بنموه وتنمو المتعلم ويكتسبها

 .والعملية الرياضية والمهارات تصال،واأل المشكالت وحل

داء عمل من أنها السرعة و الدقة في أتعرف في علم النفس ب :المهارة.376

 .و مركباأاد في الوقت المبدول و قد يكون هدا العمل بسيطا االعمال مع االقتص
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القدرة في حقل من الحقول مثل  وأستعداد أقصى درجات اإل :الموهبة.377

الطبيعية أو المكتسبة  الموهبة الفنية أو األدبية وتتوقف الموهبة على القدرة

  .العوامل وعلى البواعث والبيئة االجتماعية فهي نتيجة تفاعل هذه

إنجاز )مات الخاصة بما سينجزه المتعلم هي مجموع التعلي :مةالمه.378

 ... (.عرض، تركيب دارة كهربائية 

وهي نزعة الكائن إلى تعديل وتغيير في بناه  :المواءمة والمالءمة.379

العقلية وأنماطه المعرفية السائدة  لكي يتكيف مع مطالب البيئة الخارجية 

 .لي للفرد ليتالءم مع عناصر البيئة بمعنى أنه يتم تكيف النمط المعرفي الداخ

مجموعة من المكتسبات والوراثيات مختلفة الكم والنوع  :الموارد.381

يمتلكها الفرد، يستدعيها حسب الحاجة والموضوع والمنهج، لتوظيفها في أداء 

 .مهمة معينة

وهي  للتربية الكبرى والمقاصد الغايات بها يقصد  :المواصفات.381

 سلك من نتهاءعند اإل التالميذ تربية في مرغوبة ائجنت تصف أو صياغات عبارات

 . منها والتخرج تعليمية مرحلة أو

 . المواطنين نفوس في والخلقية الدينية القيم ترسيخ - : أمثلة

 .الثقافية و اإلنتاجية لقدراته العنان وإطالق اإلنسان حرية تأكيد -        

 وقيم تجاهإ الوقت إنماء ذات فيو المغربية بالشخصية عتزازاإل إنماء-        

 .اإلسالمي العربي نتماءاإل         

 مراحل من مرحلة أو الكفاية لتحليل نتيجة هو الذي المؤشر:المؤشر.382

 يسمح وبالتالي عليها، من خالله التعرف يمكن للمالحظة قابل سلوك كتسابها،إ

 تنمية بين عللحصول التفا محتملة عالمةاإنه .كتسابهاإ في التقدم مدى بتقويم

والمضامين  القدرات بين التقاطع نقطة يشكل وبذلك المعارف وبين القدرات

 .المعرفية

جمل أو عبارات تصف بدقة ما يجب أن يكون المتعلم  :مؤشرات األداء.383

 .قادرًا على أدائه بعد مروره بخبرة تعليمية تعلمية

 .كاموتعني عدم التحيز وإدخال تقديرات ذاتية في األح :الموضوعية.384

يسود داخل حجرة الدراسة وأشكاله وصوره كثيرة  :الموقف التعليمي.385

 .ولكنها تختلف في حجمها وصورها حسب قدرة وأداء وتميز المعلم

 ستجابةإ على حيويا ارتأثي توّلد العقلي ستعداداإل من حالة :موقف.386

 مواقف من له يتعرض فيما ناسبةمال القرارات اذختإ على وتساعده الفرد،

 .باإليجاب أم لرفضابانت ك سواء ت،ومشكال

يقيس أثر نتائج المعالجة التي يتعرض لها  :المتغير التابع.387

 .المتغير المستقل ويتغير المتغير التابع وفقا ألثر المتغير المستقل

يمكن أن يتأثر المتغير التابع ببعض المتغيرات  :المتغير الدخيل.388

  .لمتغيرات الدخيلةاألخرى غير المتغير المستقل وهذه ما تعرف با
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ال تدخل ضمن المعالجة  هي متغيرات مستقلة :المتغير الضابط.389

والغرض من ضبطها اإلقالل من  وتكون جزء من تصميم البحث التجريبيالتجريبية 

 .تأثير هذه المتغيراتأ الناجم عن الخط

وهو المتغير أو المتغيرات التي يختارها الباحث  :المتغير المستقل.391

 .يقة معينة ليحدد أثرها على متغير آخرويعالجها بطر

جماعة من الناس يعيشون في منطقة جغرافية معينة لهم  هو:المجتمع .391

عتماد كتفاء الذاتي وباإلستقالل واإلتتميز هذه الجماعة باإل. ثقافة مشتركة

 .المتبادل بين أفرادها

و األحداث أو المؤسسات التي يكونوا أجميع األفراد  :مجتمع الدراسة.392

ضاء في عينة الدراسة ومجتمع الدراسة جمع طبيعي أو الجغرافي أو سياسي من أع

و المواضيع فالمجتمع من الناحية ماهو إال أاألفراد أو الحيوانات أو النبات 

ستطيع الفرد دراسة مجتمع الدراسة في قتصادية وعملية ال يإجمع فيزيقي وألسباب 

 .العينةجميع الدراسات وإنما يستعاض عن ذلك بدراسة 

هي القضية التي تتطلب اإلجابة عليها أو هي الصعوبة  :مشكلة البحث.393

 .التي نواجهها ونريد حالً لها

 ماضي بواسطة جمع األدلة وتقويمهاإعادة ال هو:المنهج التاريخي.394

وتأليفها ليتم عرض الحقائق عرضًا صحيحًا بهدف التوصل إلى نتائج ذات براهين 

 .علمية واضحة

هو محاولة ضبط كل المتغيرات التي تؤثر على :بيالمنهج التجري.395

المتغيرات التجريبي وذلك لقياس  أثره على الظاهرة  اعدأو واقع ماظاهرة ما 

 .أو الواقع

 المدرسة تنظمها التي التربوية الخبرات مجموعة :الخفي المنهج.396

 .المدرسة خارج أو داخل سواء عليها وتشرف

تميل إلى التطبيق .. الحية  إحدي طرائق التدريس :المنهج العلمي.397

 .والتدريب وإكساب المهارات والشكل المهاري والوصول إلي حقائق متكاملة 

هتمام هو دراسة الظاهرة أو الواقع كما توجد واإل :المنهجي الوصفي.398

 .بوصفه وصفًا دقيقًا والتعبير عنه كيفًا وكماً 

 العينةختيارها ضمن إر التي يتم العناص أو أحد األفراد :المفردة.399

إحدى أدوات البحث التربوي و تتم على شكل حوار بين باحث   :مقابلةال.411

 و مبحوث وجها لوجه، بهدف استخالص معلومات أو مواقف ذات عالقة بموضوع البحث

مقابلة تضم عددا من األسئلة ذات األجوبة  :الشبه موجهةالمقابلة.411

 .المفتوحة

األجوبة المغلقة ذات  سئلةاألمقابلة تستخدم  :المقابلةالموجهة.412

  .والمفتوحة

أنها تشكل جزأ اساسيا من الرسالة العلمية وهدفها هو : مقدمة البحث.413

 .ربط نتائج الدراسة فى نفس المجال همية موضوع الدراسة ومبرراته معأبراز إ
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حدى الطرق الهامة لجمع البيانات فى البحوث المسحية إهى  :المالحظة.414

لمختلفة إلجراء البحث وتعتمد على المشاهدة وهى عملية مستمرة خالل المراحل ا

 .الدقيقة الهادفة للظواهر موضوع الدراسة

 

 

 

 

 هو تحويل للمعرفة العالمة من حالتها الخام : النقل الديدكتيكي.415

 .إلى معرفة للتدريس والتعلم

 بظهور يتميز الحية الكائنات جميع لدى عامة ظاهرة النمو : النمو.416

 عشوائية غير ظاهرة عامة والنمو .الحي الكائن على تطرأ وتبدالت تغيرات

 متسلسلة أو متالحقة لشروط تخضع منتظمة ظاهرة فهي أوفجائية؛ أوصدفوية

 .منسجمة

 سبيل في برغبته فيه ويشارك المتعلم يبذله بدني أو عقلي جهد:نشاط.417

 ليس ذلك في وهو لها، ومخطط مقصودة خطة وفق وإشباع حاجاته ما، هدف إنجاز

 ، له الحديث المفهوم ظل في عناصره من جزء هو بل المنهج الدراسي، عن منفصال

 حر هو ما ومنه المنهج، داخل معينة أجزاء إثراء موجه،بهدف هو ما ومنه

 العلمية عرفةمال بناء دفهب التلميذ يعمج ينفذه هوعمل:أساسي نشاط.418

 .الدراسية ادةمال يف واألساسية

 كنهممت ذهنية حالة ىإل للوصول ذالتلمي ينفذه عمل هو:يلستهالإ نشاط.419

 نشاط أو مهدم سابق بتعلم متعلقا النشاط هذا يكون قد د،يجد تعلم تلقي من

 .يدجدال التعلم ىإل يقود ستكشافإ

 لمزاولة عملية و منهجية آلية و تنظيمي إطار هو :تربويال ناديال.411

 من فاعل بإسهام المؤسسة تنظمها التي المدرسية الحياة أنشطة من نوع

 .المتعلمين

يجابية موقف تعليمي يتميز بالمشاركة اإل هو كل :النشاط المصاحب.411

 .كتساب و تنمية خبراتهإللمتعلم  من خالل أداء متطلبات و أعمال لتساعده في 

 القسم داخل تعلمونمال اهب يقوم لغوية، مارساتم هي:لغوي نشاط.412

 هو ما ومنها نهج،مبال مرتبط هو ما منها .للغويا وهممن على تساعدهم وخارجه،

 والصحافة موضوعات، من فيها يقدم وما درسيةمال كاإلذاعة خارجه، نشاط

 فيها تتاح يالت ناظراتموال ءاتاواللق الندوات يف شاركةموال درسيةمال

 .رللتعبي الفرصة

 ن
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 تعلممال أو علممال به يقوم نشاط كل هي:والتعلم التعليم نشاطات.413

 النمو يف تمثلةموال للمنهج، ددةمحال يميةالتعل األهداف لتحقيق معا امه أو

 خارجها، أم الصف غرفة داخل النشاط هذا مت سواء للمتعلم، تكاملموال الشامل

 تضعها يالت امجرالب اهبأن :أيضا تعرف كما .درسمال إشراف تحت يتم أنه امطال

 .التعليمي نامجرالب مع متكاملة لتكون التربوية األجهزة تنظمها أو

 بعد تعلممال اهب يقوم نشاطات :الدراسي نامجرالب جخار نشاطات.414

 النشاطات هذه .السنوية والعطل األسابيع تاايهن يوف الدراسي اليوم انتهاء

 على صطلحمال هذا ويطلق الثقافية، النوادي أو األسرة لخال من عادة تتم

 .الدراسية الرقابة أو اإلشراف أشكال من شكل ألي ضعخت ال يالت النشاطات

 ومقصودة، لها مخطط القسم، خارج تتم نشاطات هي:القسم خارج طاتنشا.415

 والمناظرات والندوات والمسابقات واإلذاعة المدرستين، الصحافة في كاالشتراك

 من عددا لديهم تنمي كما .المعسكرات والرحالت وإقامة المتعلمين، بين

 فيه، يعيشون الذي المجتمع مع على التكّيف تساعدهم التي تجاهاتواإل المهارات

 المدرسة إدارة وتوجيه تحت إشراف تتم .وقضاياه مشكالته حل في والمشاركة

 .تخصصه مجال في كلّ  والمعلم،

نظر وتحقق أفكار ميدانية ورؤية تشاورية تقرب وجهات ال :النشرة.416

 .نتماء إلى هدف واحدالشمولية والرقي في اإل

تؤثر في طريقة الذي يعد من أهم العوامل التي  :النضج البيولوجي.417

وهو تغير جيني موروث ضمن السلسلة النمائية التي , فهمنا للعالم من حولنا 

وال يمكن , وهذا العامل يرثه الفرد منذ لحظة التكوين, يمر بها الكائن الحي

 .له أن يغير أو يبدل فيه

 والقوانين التي ترتبط بظاهرة ما مجموعة من القواعد هي :النظرية .418

فتراضات والعمليات لقوانين مجموعة من المفاهيم و اإلهذه ا، بحيث ينتج عن 

 .التي يتصل بعضها ببعض لتؤلف نظرة منظمة و متكاملة حول تلك الظاهرة

النظريات التي حاولت تفسير كيفية حدوث التعلم  :نظريات التعلم.419

 .اإلنسانعند 

تركز في عملية التعلم على البنية الدهنية : البنائية النظرية.421

ستنباط دراكية للتفكير و التحليل و اإلمجموعة من العمليات اإل و على  للدماغ

 .التي يتطلبها مجموعة من المفاهيم... و البرهنة

ة جاءت لتكمل النظرية البنائي: جتماعيةاإل البنائية  النظرية.421

نتقال من العالقة الثنائية للمتعلم و المحيط في العملية التعلمية و دلك باإل

 .عالقة ثالثية تشمل المتعلم المحيط و المدرسالخارجي الى 

وتفسر هذه النظريات السلوكية التعلم  : نظرية التعلم السلوكي.422

ستجابات رتباطات بين اإلفي سلوك المتعلم نتيجة تكرار اإل تغير بأنه

ستجابات اإل أكانتستخدام التعزيز سواء إوالمثيرات في البيئة الخارجية ب

ستجابة دون مثير في أي حدوث اإل) إجرائية أوتجابة سإ? شرطية كالسيكية مثير

 (.البيئة
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ية.423 سلوكية النظر خل  : ال مين دا سلوك المتعل ظة  ياس و مالح قوم بق ت

 .الفصل و تهتم بالتعلم عن طريق االكتسا ب

 بأنهوتفسر هذه النظريات التعلم  :نظريات التعلم المعرفية.424

التنظيم وفهم العالقات نتيجة و واإلدراكستكشاف ذاتي تقوم على التبصر إعملية 

مع المثيرات التعلمية في البيئة ويمكن تمثيل  لإلنسانتفاعل القوى العقلية 

 اإلنسان:األتيميكانيكية التعلم في سياق النظريات المعرفية على النحو 

فهم [. المثيرات والخبرات التعلمية في البيئة ] تفاعل مع [ القوى العقلية]

 (.لمتع)للعالقات  وإدراك

 بجميع تهتم المتعددة الذكاءات نظرية: المتعددة الذكاءات نظرية.425

 عليها يتوفر التي واألنشطة والمهارات والقدرات الكفايات وبكل الشخصية جوانب

 .ويمارسها اإلنسان

ر عنها دراسة المجتمع سفمجموعة القرارات التي ت:نظرية المنهج.426

وتفاعالته في سياق شخصي  والمتعلم وطبيعته وعالقاته وثقافته وفلسفته،

على أهداف المنهج ومحتواه، وتحدد العالقة  جتماعي، وتنعكس هذه القراراتإو

التدريس والمتعلم، وغير ذلك من عناصر  بين المحتوى واألهداف واستراتيجيات

القرارات بعيدة المدى أو  العملية التعليمية التعلمية، سواء على مستوى

 .المرحلية

القواعد الموضوعية والمعترف بها والتي تحكم هي :ةجتماعيالنظم اإل.427

وتعرف كذلك بأنها الطرق التي ينشئها وينظمها . الصالت بين أفراد المجتمع

 .المجتمع لتحقيق حاجات إنسانية ضرورية

 يعد حلقة الوصل بين الفكر التربوي والممارسات : نموذج المنهج.428

ه عملية، حيث يصف المصادر للمنهج بوصف تخطيطيالتربوية، وهو تصور أو رسم 

تطوير المنهج، وتسلسل عناصره والعالقات بينها، وهو بالتالي  المعتمدة في

 .المنهج وتنفيذه وتقويمه وسيلة تساعد في تخطيط

ليها إستخالصات التى توصل واإلجابات هو مجموعة اإل :نتائج البحث.429

ت الملخصة وما البيانا يو تساؤالت الدراسة أو هأالباحث بعد تحقيقه لفروض 

ختبارات لتحديد ما إذا كانت هذه البيانات متسقة مع الفروض إيجرى عليها من 

االستدالالت النهائية التي يحصل عليها  نتيجة التى صممت الدراسة الختبارها

 .الباحث من تحليل النتائج بالتجربة الميدانية
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 الطفل يرةمس في يحصل الذي التسرب هب نعني :المدرسي الهدر.431

 .هدراست يستكمل أن دون معينة مرحلة في التي تتوقف الدراسية

 لكي يبرهنوا التالميذ ينجزها سلوكيات عن يعبر : اإلجرائي الهدف.431

 نجازاإل فعل شكل على مدرسين وتالميذ لدن من صادرة وهي األهداف بلوغ على

 ينطق – لهوأشكا التقويم بأدوات ويتميز بتصريحه. اإلتقان ومعايير وشروطه

 .النطق في أخطاء رتكابإ دون بفصاحة الحروف بفتح : مثل خرج : كلمات المتعلم

 المتعلم نتيجة لدى يتحقق فيه مرغوب سلوك : البيداغوجي الهدف.432

 مالحظة موضع يكون قابل ألن سلوك وهو والمتعلمين المدرس من كل يزاوله نشاط

 . وتقويم وقياس

بوط للنشاط الذي ينبغي للتلميذ هو وصف دقيق ومض :الهدف التعلمي.433

نتهاء من ممارسة مختلف أطوار وضعية تعلمية نجازه بعد اإلإأن يكون قادرا على 

 .معينة و مجرياتها

وهو ما يتوقع أن يحصله الطالب من معرفة أو مهارة  :الهدف السلوكي.434

 .في نهاية درس معين أو وحدة دراسية

ية واحدة لدى جميع ي يتحقق بدقة و بكيفهو الذ:الهدف المغلق .435

 .نجازه كنتيجة للتعلمإالمتعلمين و يتعلق بما سيكون المتعلم قادرا على 

 ومرتبطة الطالب بها يكلف مهمات هي: الصفية واألنشطة الواجبات.436

 .المدرسي الدوام ساعات خارج انجازها ويتطلب الدراسية بالمادة

و نتائجها يدرك الطفل األشياء عن طريق تأثيرها الظاهر أ:الواقعية.437

ويتقبله  ,فهو يكتفي بالفعل المحسوس المحسوسة وال يربطها بأسبابها الحقيقة

 .ته وأسبابهقبدون البحث عن عال

متالك المضامين إهي أداة تمكن التالميذ من  :الوثائق المكتوبة.438

الممررة من خالل أنشطة السيرورة البيداغوجية و المراعية إليقاعاتهم و 

ستيعابهم إمساعدة المدرس على معرفة درجة فهمهم و و ،أشكالهم التعلمية

للمعارف و المهارات و المواقف المستهدفة و الرامية إلى تنمية كفاياتهم 

 .الضرورية

التي ترمي إلى مجموعة من هي جملة من األنشطة  : التعليمية حدةالو.439

 .األهداف الممّيزة أو مكّونات كفاية  والتي تتحّقق في زمن محّدد

و -ه  
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 المقرر للمنهج متكامل تنظيم عن عبارة الوحدة:المجزوء الوحدة.441

 واألنشطة العلمية على المادة يحتوي تعليمي موقف إنها التدريسية، والطريقة

 . تدريسها وخطوات بها المرتبطة العملية

 هي نشاط تعاوني عملي يقوم به مجموعة من :الورشة التربوية.441

مهنية واسعة، بهدف دراسة مشكلة  المعلمين تحت إشراف قيادات تربوية ذات خبرة

 .مهمة، أو إنجاز واجب، أو نموذج تربوي محدد تربوية

دائرة عمل تهدف من خالل مناهج قياسية وأولويات مطروحة  :ورشة العمل.442

 .لإلثبات من مشاركين لهم أدوار معينة تحددها أطر علمية دقيقة

/ يم ترتبط ورقة التنقيط بالقسم وبنظام التقو : ورقة التنقيط.443

وتتيح هذه الورقة إلدارة . المراقبة المستمرة المطبقة في هذا المستوى

المؤسسة المراقبة المستمرة لنشاط المتعلمين كما تمكن اآلباء وأولياء األمور 

 .من االطالع على نتائج أبنائهم

 واألجهزة والمواد األدوات مجموعة هي:التعلمية التعليمية الوسائل.444

 داخل إليه الوصول أو معرفي محتوى لنقل المتعلم أو المعلم يستخدمها التي

 عمليتي وتحسين األفكار وتوضيح المعاني نقل بهدف خارجها أو الصف غرفة

 .والتعلم التعليم

 )... أداة ،صورة، نص( المستعملة الوسائل أي: المجندة الوسائل.445

 علممت كل أن حيث ، البيداغوجية بالجانبية يسمى ما أصبح مراعاة يجب وهنا

 وعليه ، الحركي باإلحساس عالقة أولها بصرية أو سمعية، ذهنية صورا يكون

 الذي للمتعلم، البيداغوجي المنحى حسب وسائلنا نختار أو نكيف أن يمكننا

 .أخرى على وسيلة يفضل أن يمكن

 وهي نفسه، تعليم في الطالب عليها يعتمد وسائل :ذاتي تعلم وسائل.446

 وقد صوتي تسجيل أو تعليمي، فيلم أو كتاب كلش على تكون قد تعليمية مواد

 .واحدة حقيبة في كلها تكون

 أجهزة من والمتعلم المعلم يستخدمه ما كل هي: التعليمية الوسيلة.447

 .المدرسة أو الفصل داخل تعليمية وأدوات

السياق العام الذي يحدث فيه التعلم، وهي وضعية قد تكون  : الوضعية.448

 لنسبة للتعلم المنظم في الفصل  الدراسي، أومثال با الشأنقصدية كما هو 

األخرى  األنشطةتلقائية كما هو الشأن بالنسبة للتعلم أثناء اللعب، أو 

 .المختلفة

 للمتعلم بالنسبة تحديا تمثل مشكلة" كل وهي:التعليمية الوضعيات.449

 وإيجاد معلومات ستقبالإوبناءة و نشيطة تعليمية سيرورة في الدخول منه وتمكن

 .أفضل معرفي مستوى إلى بالمتعلم تسمو ومعقولة منتظمة للحل قواعد

وضعية في سياق تعليمي تعلمي ذات  :وضعية ا مشكلة ديداكتيكية.451

داللة ومعنى للمتعلم، تستهدف خلخلة بنيته المعرفية من أجل بناء التعلمات 

 .الجديدة المرتبة بالكفاية
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كتشاف إ ،س للمتعلمكتشاف المدرإ ،هي وضعية تمكن من :نطالقوضعية اإل.451

 .التالميذ لمكتسباتهم

 تشمل التي التعلم، و التعليم فعل وضعية :الوضعية الديداكتيكية.452

 و التعلمي، التعليمي الفعل موضوع و التالميذ و المدرس بين التفاعل أنماط

 .معينة أهداف تحقيق بغية ذلك

 .هي دمج الموارد المكتسبة :الوضعية المركبة.453

 والمعارف، المعلومات مختلف إلى عموما تشير هيو:المسألة الوضعية.454

 في بمهمة للقيام أو وضعية جديدة، أو مشكلة لحل بينها الربط يتعين التي

 بطرق مختلفة للحل وقابليتها المعارف بإدماج تمتاز بالتالي، وهي .محدد إطار

 بالمستوى مرتبطة أنها كما .تعليمية وضعية بالضرورة وليست .المتعلم قبل من

 بالمعينات ثم .والموظفة المرجوة وباألنشطة هفي وردت الذي لدراسي وبالسياقا

 .والضمنية منها العمل المعلنة وبتوجيهات الديداكتيكية

هي اإلطار العام لبناء و ممارسة و تقويم  :الوضعية المشكلة.455

 .الكفاية
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حركة الجسيمات، هتم الفيزياء في دراسة المادة والطاقة وت :فيزياءال.456

وما يؤثر على سير عملها، والخروج بمعادالت وقوانين تفسر تلك الظواهر وتتنبأ 

 .بمسيرتها عن طريق نماذج قريبة من الواقع

العلم الذي يهتم بدراسة  تركيب المادة  و، التغيرات  هي :كيمياءال.457

 .التي تحدث لها و الطاقة المصاحبة لهده التغيرات

 .تلة و حجم و يشغل حيزا في الفضاءكل ما له ك :المادة.458

 .هي الطاقة التي تخلقها حركة اإللكترونات في جسم موصل :الكهرباء.459

 هو كل تغير ال ينتج عنه مواد جديدة و يبقى :التحوالت الفيزيائية.461

 .بنفس المادة األصلية 

 هو كل تغير ينتج عنه مواد جديدة، بحيث يتم :التحوالت الكيميائية.461

 .فاعالت و ظهور نواتج جديدةختفاء متإخاللها  

، و Vهو الحيز الذي يشغله جسم ما في الفضاء و نرمز له ب  :الحجم.462

 .m3وحدته العالمية المتر مكعب، نرمز له ب 

هي مقدار فيزيائي قابل للقياس، و يمثل كمية مادة مكونة  :الكتلة.463

 .kgو وحدتها العالمية  mلجسم ما و نرمز لها ب 

ة و حدة الحجم لهذه المادة و هي مقدار هي كتل :الكتلة الحجمية.464

 .فيزيائي يميز نوع المادة المكونة للجسم

 .هو القوة النوعية المؤثرة عموديا على مساحة سطح :الضغط.465

 .األجسام الجوي علىالهواءلقوة الضاغطة التي يطبقهاهي ا:الضغط الجوي.466

 .هو الجهاز الذي بواسطته يمكن قياس الضغط الجوي :المانومتر .467

 األوكسجينغازالغازات أهمها منمن مجموعة  خليط غازي يتكون:الهواء.468

 .ألزوتاغازو

 هو تحول الحالة الفيزيائي للمادة من الحالة الصلبة إلى :اإلنصهار.469

 .الحالة السائلة 

هو تحول الحالة الفيزيائية للمادة من الحالة السائلة إلى  :التجمد.471

 .الحالة الصلبة

مصطلحات مادة بعض 

 التخصص

 الفيزياء
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هو تحول الحالة الفيزيائية للمادة من الحالة السائلة إلى  :التبخر.471

 .الحالة الغازية

هو تحول الحالة الفيزيائية للمادة من الحالة الغازية إلى  :اإلسالة.472

 .الحالة السائلة

هو تحول الحالة الفيزيائية من الحالة الغازية إلى الحالة  :التكاثف.473

 .الصلبة

هو تحول الحالة الفيزيائية من الحالة الصلبة إلى الحالة  :التسامي.474

  .الغازية

  .أو أكثرهو الذي يحتوي على جسمين مختلفين  :خليط.475

 كن التمييز بين مكوناته مهو الخليط الذي ي :خليط غير متجانس.476

 .بالعين المجردة

هو الخليط الذي ال يمكن التمييز بين مكوناته بالعين  :خليط متجانس.477

 .المجردة

 خليط متجانس يتكون من جسم مذيب هو الماء، و جسم :لمحلول المائيا.478

 .أو أجسام مذابة، صلبة أو سائلة أو غازية 

  مرئي كهرومغناطيسي إشعاع بأنها إليها يشار مشعة طاقة هي :الضوء.479

 .اإلبصار حاسة عن مسؤول و البشرية، للعين

  وتمتصه تصدره الطاقة أشكال أحد هو :اإلشعاع الكهرمغناطيسي.481

 .الفضاء خالل سفرها في للموجات مشابه سلوك تظهر والتي المشحونة، الجسيمات

  إنتاج بإمكانها كان إذا طاقة على تحتوي أنها أجسام عن نقول :طاقةال.481

 غير أو مباشرة بصورة يتحول  أن يمكن فيزيائي مقدارإذن الطاقة هي . ما عمل

 .منه يستفيد أن لإلنسان يمكن ميكانيكي عمل إلى مباشرة

   هي الطاقة الناتجة عن حركة األجسام من مكان  :الطاقة الميكانيكية.482

  بذل عمل و الذي يؤدي إلى  إلى آخر، حيث أنها قادرة نتيجة لهذه الحركة على

 .تحويل طاقة الوضع إلى طاقة حركية

 تأثير تحت وقوعه بسبب جسم يكتسبها" كامنة" طاقة وهي :طاقة الوضع.483

 شحنة  له كان إذا ربائيكه مجال تأثير تحت أو األرضية الجاذبية مثل جاذبية

 .يةائكهرب

  . التي يملكها الجسم بسبب حركته الطاقةهي نوع من  :الطاقة الحركية.484

  حالة السكون إلى سرعة مُعينة، سواء الالزم لتسريع جسم ما من  الشغلهي ُتساوي 

 .زاوّيةكانت سرعة مستقيمة أو 

هو العمود الذي ينتج التيار الكهربائي عند تعرضه  :العمود الكهرضوئي.485

 .لألشعة الضوئية

دن الشغل إنقول عن قوة أنها تقوم بشغل إذا نقلت نقطة تأثيرها  :الشغل.486

 .نعدم الشغلإ نعدم أحدهماإنتقال فإذا و لإل مقدار تابع للقوة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%BA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
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   الكهربائية  ن انتقال حملة من الشحناتهو عبارة ع:التيار الكهربائي.487

 .الشحنة الكهربائية قد تكون إلكترونات أو أيوناتو

  القطب من اإللكترونات لدفع الالزمة الطاقة هو :التوتر الكهربائي.488

 إلىالكهربائية الطاقة تحويل الحركة هذه عن وينتج ، الموجب القطب إلى السالب

  مقاومة عن ناجم وذلك الحرارية الطاقة وأهمها الطاقة أنواع من آخرى أنواع

 المحرك في حركيه وأ المصباح في ضوئيه وأ الإللكترونات؛ لحركة الموصلة المواد

 .الكهربائي

 عبارة عن حركة أفقية للهواء، موجهة من منطقة ذات ضغط جوي  :الرياح.489

 .مرتفع نحو منطقة ذات ضغط جوي منخفض

األساسية في كون من غاز األوزون تكمن وضيفتهاهي طبقة تت :طبقة األوزون.491

   أثيرات األشعة فوق توان و النبات على كوكب األرض من حماية اإلنسان والحي

 .البنفسجية الواردة من الشمس، إذ تمتص طبقة األوزون بعض هذه األشعة

 الخاصيات على يحافظ الخالص الجسم من جزء أصغر هي الجزيئة :الجزيئة.491

 . للجسم يميائيةالك

 بالخصائص يحتفظ الذي الكيميائي العنصر من جزء أصغر هي :الذرة.492

 .، بحيث تتكون من مجموعة من اإللكترونات محاطة بالنواةالعنصر لذلك الكيميائية

   ،me رمزها جدا صغيرة كتلته الشكل كروية دقيقة عن عبارة :اإللكترون.493

   تساوي و بتدائيةاإل الشحنة تسمى و e لها بالحرف نرمز سالبة الكهربائية شحنة

e=-1.9x10-19C. 

 .تتكون من بروتونات و نوترونات :النواة.494

 عدد يساوي عددها جدا صغيرة كروية دقيقة عن عبارة هي :البروتون.495

 و موجبة شحنتها و mp رمزها اإللكترونات كتلة من أكبر كتلتها لكن Z اإللكترونات

 .-e=1.9x10-19C      الواحد البروتون شحنة تساوي

      mn=mp رمزها البروتون كتلة يساوي كتلتها كروية يقةدق :النوترون.496

 النواة في البروتونات عدد النوترونات عدد يفوق قد و صفر تساوي شحنتها لكن

 .الواحدة

   رة أو مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونا ذعبارة عن  :األيون.497

 .أو أكثر

 .األيون ذو شحنة السالبةهو:األنيون.498

 .األيون ذو شحنة موجبةهو :الكاتبون.499

 كيميائي تختفي أثناءه أجسام تسمىهو تحول  :التفاعل الكيميائي.055

 .المتفاعالت، و تظهر أجسام جديدة تسمى النواتج

  هو عبارة عن طبقة غير منفذة للهواء، تقي األلومنيوم من  :األلومين.511

 .عن تأكسد األلومنيوم في الهواءالتأكسد المعمق، و هو ناتج 
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